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УДК 902(4-11)“632”
Сергій ПАЛІЄНКО

ПРОБЛЕМА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЧЛЕНУВАННЯ 
ПІЗНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ ПІВДНЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

(ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)
Проблему історико-кульїурного членування пізнього палеоліту Східної 

Європи дослідники намагаються розв’язати з початку минулого століття, і вже 
накопичена велика кількість наукових праць. Проте питання залиш ається 
відкритим і досі. Останнім часом увагу науковців привертає проблема вивчення 
закономірностей розвитку археологічної науки, зокрема палеолітознавства. У Росії 
вже видано монографію з цієї теми [1], проведені дослідження щодо розробки в 
російській археології палеоліту проблеми виділення локальних археологічних 
культур [2], наявна навіть публікація щодо історико-культурного членування 
окремого регіону поширення пізньопалеолітичних пам’ято к - Середнього Подоння 
[3]. В Україні подібні дослідження поки відсутні, тому дана стаття є спробую 
частково заповнити цю лакуну.

На території Східної Європи виділяються чотири великих регіони поширення 
пізньопалеолітичних пам’яток, один з них -  Причорноморські та Приазовські 
Степи (сюди ж часто відносять і Крим). На цій території відома велика кількість 
пізньопалеолітичних пам’яток, а здійснити їх історико-культурне членування 
дослідники намагаються вже більше ніж півстоліття. Тому актуальним буде 
дослідження історіографії цієї проблеми з метою виявлення закономірностей 
розвитку археологічної науки та чинників, що впливали на нього. Дана робота 
охоплює наукові праці, видані з 1920-х років по сьогодення, що торкаються 
проблеми історико-культурного членування пізнього палеоліту (40-14 тис. р.т.) 
вказаної території. П роте в ній не розглядаю ться ф інальнопалеолітичні 
археологічні культури, хоча деякі з досліджуваних культур і продовжують 
існування в фінальнопалеолітичний час.

У 20-3 0-ті роки XX ст. до власних схем розвитку пізнього палеоліту Східної 
Європи, побудованих на основі стадіальної концепції, П.П. Єфіменко включав 
лише Сюрень І -  єдину досліджену на той час пам’ятку півдня [4, с. 51; 5, с. 440].

Нові відкриті пізньопалеолітичні пам’ятки Степової зони починають активно 
включатися до історико-хронологічних схем уже в 50-ті роки. Так, до схеми 
1953 року, що містилася в третьому виданні “Історії первісного суспільства”, 
П.П. Єфіменко включав вже більшу кількість південних пам’яток: Сюрень І, 
Амвросіївку, Володимирівну та Рогалик [6, с. 315-316]. П.І. Борисковськийтакож 
вклю чив А м вросіївку  своєї історико-хронологічної схем и [7, с. 398]. 
О.О. Формозов використовував матеріали ц ієї пам ’ятки та Сю рені І для 
реконструкції пізньопалеолітичних етнокультурних областей [8, с. 43-66,110-114]. 
Проте загалом, при створення історико-культурних періодизацій пізнього палеоліту 
Європи в 50-ті роки використовувалися поодинокі південні пам’ятки.
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У наступні 1960-ті роки інтерес до пам’яток півдня Східної Європи, і 
насамперед степової зони, значно підвищується. П.П. Єфіменко, розглядаючи 
проблему походження Східноєвропейського мадлену, звертається до пам’яток 
Причорномор’я та Середземномор’я [9, с. 14-25]. Він указує на подібність 
матеріалів кримської Сюрені І та печерних пам’яток Грузії, а також на їхню 
близькість до оріньяцьких палестинських та сірійських пам’яток, культуру яких 
він називає східно-середземноморською. П.П. Єфіменко вказує на близькість 
до неї матеріалів Амвросієвки та Великої Аккаржі, які в свою чергу подібні до 
матеріалів Костьонок П і Ш.

П.І. Борисковський також звертається до матеріалів Великої Аккаржі та 
Амвросієвки. Він підіймає питання про можливість існування в степах Північного 
Причорномор’я особливої локальної групи пізньопалеолітичної культури, яка дещо 
відмінна від пізнього палеоліту більш північних областей [ 10, с. 49].

Н.О. Бадер зіставляє кам’яний інвентар трьох шарів Сюрені І та стоянок 
Хельгуліс-Клде, Сакажия, Ґварджилас-Клде [11, с. 9-25]. На основі цього він 
підтвердив висновки С.Н. Замятіна про віднесення палеолітичних пам’яток 
Криму та Кавказу до єдиної середземноморської культурної провінції, проте він 
вважає, що можна в її межах виділити окремі культурно-історичні області.

П.І. Борисковський у результаті порівняльного аналізу матеріалів Великої 
Аккаржі, Амвросіївки, Кам’яної Балки І, П зі стоянками прильодовикової області 
та стоянками Криму й Кавказу дійшов висновку про можливість виділення 
окремої області розвитку пізньопалеолітичної культури, що займала проміжне 
положення між європейською прильодовиковою й африкансько-середземно
морською областями [12, с. 1-10]. Дослідник вказує вірогідну приналежність до 
неї пізньопалеолітичних пам’яток з району дніпровських порогів: Кайстровоїта 
Дубової балок, Осокорівки. Ця робота поклала початок великій дискусії, адже 
питання про можливість віднесення степових пам’яток до окремої проміжної 
області залишається відкритим і зараз -  у  роботах багатьох сучасних дослідників 
зустрічаються діаметрально протилежні погляди.

У подальшому П .І Борисковський разом із Н.Д. Прасловим здійснюють 
розподіл відомих на той час пізньопалеолітичних пам’яток басейну Дніпра та 
Приазов’я на північну та південну групи й віднесли до останньої стоянки поро
жистої частини Дніпра [13, с. 8-13]. Дослідники дійшли висновку про відмінність 
причорноморських, приазовських пам’яток, і частково південних придніпровських, 
як від більш  південних -  кримських і кавказьких, так і більш  північних 
пізньопалеолітичних пам’яток, що належать до європейської прильодовикової 
області. Тому вони підтверджують раніше зроблений висновок про існування 
особливої проміжної степової зони розвиті^ пізньопалеолітичної культури, до якої 
належать пам’ятки Північного Причорномор’я та Приазов’я, а також, вірогідно, 
й стоянки порожистої частини Дніпра.
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Проте згодом Г.В. Григор’єва заперечила наявність єдиної степової зони як 
проміжної між європейською прильодовиковою та африкансько-середземно
морською областями розвитку пізньопалеолітичної культури [14, с. 36 -  37]. На 
дум ку д осл ід н и ц і, ця зона розпадається на ряд локальних  вар іан тів : 
аккаржанський, амвросїївський, стоянки порожистої частини Дніпра.

Виділяючи етнокультурні області на території Східної Європи, І.Г. Ш овко- 
пляс. виділив у окрем у область пам ’ятки степових районів П івнічного 
П ричорномор’я (А м вросіївка, Велика А ккаржа та стоянки дніпровського 
Надпоріжжя), які мають риси як європейської так і середземноморської зон [15, 
с. 43].

І хоч майже всі дослідники указували на своєрідність степових пам’яток, 
що ускладнювало культурну їх атрибуцію, на відміну від інших регіонів поширення 
пізньопалеолітичних пам’яток, але в другій половині 60-х років археологічні 
культури (АК) починають виділятися й на матеріалах ц ієї території. Так у 
Східному Приазов’їМ .Д . Гвоздовер було виділено Кам’янобалківську культуру 
(Кам’яна Балка І, П, Третій мис) [16].

Наприкінці 1960-х здійснюються перші спроби створення хронології пам’яток 
степової зони. М.І. Гладких наводить власну хронологічну колонку для пам’яток 
пізнього палеоліту Північного Причорномор’я та Приазов’я. На думку дослідника, 
верхній шар Антонівки Ш хронологічно співставляється з Кам’яними Балками, 
але своєрідність кам’яного інвентарю не дозволяє віднести цю пам’ятку до жодної 
АК [17, с.265-266].

На початку 70-х років видаються узагальнюючі праці з пізнього палеоліту. 
Г.П. Григор’єв робить огляд пізнього палеоліту території СРСР, де розглядає й 
степові пам ’ятки [18, с. 54 -  55]. П роте дослідник вказує на культурну 
своєрідність пам’яток причорноморських степів й неможливість виділення 
локальних археологічних культур на їх матеріалах.

У , А рхеології Української РСР” розділ присвячений пізньому палеоліту був 
написаний І.Г. Ш овкоплясом [19, с. 60-63]. Так, для Півдня України він виділяє 
дві етнокультурні області, до яких належать степові та кримські пам’ятки. Він 
погоджується з припущенням інших дослідників, що пам’ятки степової зони 
становлять проміжну область розвитку пізньопалеолітичної культури між 
європейською прильодовиковою та середземноморською пізньопалеолітичними 
зонами. Він припускає, що до цієї проміжної зони належать стоянки дніпровського 
Н адпоріж ж я: О сокорівка, Д убова й К айстрова Балки  та  інш і, а також  
Володимирівка та Журавка. До окремої кримської групи І.Г. Шовкопляс відносить 
три шари стоянки Сюрені І, а також Аджі-Кобу та Качинський навіс, про культурну 
приналежність яких він не висуває жодних припущень.

У 70-ті роки продовжується дослідження пізньопалеолітичних пам’яток 
південної зони, окремо розглядаються групи пам’яток, здійснюються подальші 
спроби їх культурної атрибуції, а також створюються регіональні хронологічні
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колонки. С.В. Смірнов розглядає палеоліт Дніпровського Надпоріжжя, вказуючи, 
що пізньопалеолітичні пам ’ятки цього регіону не складаю ть однієї л ін ії 
етнокультурного розвитку, проте він поділяє їх на ряд хронологічних груп [20, с. 
1 5 4 -1 5 5 ].

У цей період В .Н. Станко, який здійснив наступний поділ пізньопалеолітичних 
пам’яток цієї території:

-  рання пора пізнього палеоліту -  два типи пам’яток (Сагайдак і Зелений 
хутір);

-  заключна пора пізнього палеоліту -  також дві групи пам’яток: аккаржанська 
та івашківська [21, с. 9].

У подальш их дослідж еннях В.Н. Станко дійш ов висновку, що єдиної 
культурної лінії в пізньому палеоліті не існувало не тільки у всьому степовому 
регіоні, але й у  окремих локальних районах, тому він здійснює розподіл пам’яток 
Північного Причорномор’я на чотири хронологічні групи [22, с. 17-18].

Щодо культурних традицій, то серед пам’яток першої хронологічної групи 
В.Н. Станко вказує на аналогії для матеріалів Зеленого Хутора П у матеріалах 
пам’яток території М олдови, що сформувалися на основі місцевого мустье. 
Формування комплексів Сагайдака І, Муралівки, Золотівки відбувалося на основі 
інших культурних традицій. Дослідник припускає, що в цей час відбувалося 
переселення населення з межиріччя Прута та Дністра та території Польщі. 
У подальшому розвиток цих двох культурних ліній не простежується.

На думку В .Н. Станка, у подальшому на Нижньому Доні посилюється вплив 
кавказьких традицій, які поширюються до Нижнього Подністров’я (Кам’яна 
Балка І, П, Червона Гребля, Чебручі). Крім цього, він вказує, що в другий період 
простежую ться зв ’язки із Середнім П одністров’ям (Семенівська гора) та 
північнішими районами. У Північному Приазов’ї наявні пам’ятки, аналогії яким 
відсутні на суміжних територіях (Антонівка Ш, Чулек І та ін.). М озаїчність у 
розвитку пізньопалеолітичних культур північно-причорноморських степів зростає 
в третій і четвертий періоди. В.Н. Станко пов’язує це з тим, що дана територія 
була коридором, яким переміщувалося населення зі Сходу на Захід і навпаки, а 
також під час похолодання -  на Південь, потепління -  Північ. Хоча, на його 
думку, можна також говорити й про розвиток автохтонного населення.

П роблемою  реконструкцій етнічних процесів продовжує займатися
О.О. Формозов. [23]. Розглядаючи пізньопалеолітичну культуру Північного 
Причорномор’я, дослідник вказує, що в епоху верхнього палеоліту на даній 
території перебували групи населення не центральноєвропейського походження, 
а кавказького. Він підтримує аргументи М.Д. Гвоздовер і Г.В. Григор’євої, щодо 
не господарської, а історико-культурної специфіки пам’яток Приазов’я та району 
Одеси, відносячи до степової зони пам’ятки Нижнього Подністров’я, басейну 
Південного Бугу та поселення на Дніпровських порогах, хоча і вказує, що межі 
області чітко не визначені.
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Дослідник робить висновки, що Північне П ричорномор’я було зоною 
контактів між кавказько-причорноморською та середньоруською етнокультур
ними зонами.

У 1984 р виходить велика колективна праця “Палеолит СССР” [24, с. 162- 
271], розділ “П ізній палеоліт Руської рівнини та  Криму” був написаний 
М .В. Аніковичем й О.М . Рогачовим. Щ одо пізньопалеолітичних пам ’яток 
степової зони, то вони говорять про існування у  середню пори пізнього палеоліту 
кам ’янобалківської культури, а також культурно відособлених пам ’яток: 
М ураловки, Великої Аккаржі та АмвросІЇвки. М .В. Анікович й О.М. Рогачов 
вважають можливим виділення окремої південно-східної історико-культурної 
області, адже, на їх думку, культурні відмінності між вище згаданими пам’ятками 
не більші, ніж між пам’ятками інших історико-купьтурних спільнот.

У 80-ті роки продовжується створення регіональних культурно-хронологічних 
схем для пам’яток степової зони. О.О. Кротова запропонувала схему періодизації 
пізньопалеолітичних пам’яток Сіверського Дінця та Приазов’я [25, с. 64].

Вона вказує, що простежити походження тієї чи інш ої культури або типу 
пам’яток від місцевого мустьє не дозволяє відсутність пам’яток першої половини 
пізнього палеоліту. Пам’ятки другої половини пізнього палеоліту, вона поділяє на 
дві культурно-територіальні групи: перша -  пам’ятки Сіверського Дінця та друга 
-  пам’ятки Приазов’я. Своєрідність перш ої групи визначалась культурними 
зв’язками з центром Східноєвропейської рівнини, друго ї- з Кавказом та Північно- 
Західним Причорномор’ям. Дослідниця відносить Середньодонецький культурно- 
територіальний район до Східноєвропейської культурно-історичної області, що 
входила до складу Європейської прильодовикової зони, а пам’ятки Приазов’я -  
до Середземноморської зони розвитку пізнього палеоліту. М ежа між двома 
зонами розвитку проходила у цьому регіоні по Донецькому Кряжу.

Наприкінці 1980-х створюються загальні та регіональні періодизаційні схеми 
для пізньопалеолітичних пам’яток Північного Причорномор’я. Так В.М. Станко 
та Ю .С. Свєженцев запропонували такий поділ пам’яток:

Так, до першої групи належать Сагайдак І, Володимирівка (шари 10-7), 
Осокорівка (шари 6-5), що датуються кінцем молого-шекснінського -  початком 
осташківського часу, а також більш ранні: Зелений хутір П, Кулуцарь, Ненаситець 
з оріньякоїдним інвентарем.

Наступна хронологічна група -  Анетівка І, П, Володимирівка (шари 6-4), 
Золотівка І, М уралівка та Ями, які пов’язані з часом максимального розвитку 
осташ ківського зледеніння та  просуванням  на південь носіїв  індустрій 
центральноєвропейського типу та більш північних мешканців.

Третя хронологічна група датується початком післяльодовиків’я. До неї 
належать Амвросіївка, Кам’яні балки І, П, Ф едорівка (шар 2), М ін’євський Яр, 
Кайстрова балка IV та Осокорівка (шар Зв), серія нестратифікованих пам’яток 
у Побужжі та Нижньому П одністров’ї. Походження частини цих пам ’яток 
пов’язане з переміщенням населення з південних районів.
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Остання -  четверта хронологічна група відноситься до постльодовиків’я. 
До неї В.М. Станко та Ю .С. Свєженцев віднесли Велику Аккаржу, Івашково VI, 
верхні шари Володимирівни, Янісоль, Федорівну та Говоруху. Ґенеза індустрій 
цих пам’яток пов’язана з пам’ятками попередньої хронологічної групи [26, с. 116- 
120].

У цей період І.В. Сапожніков запропонував власну періодизацію аккаржан- 
ської АК (Кам’янка, ІСалфа, Велика Аккаржа, Чобручі), вважаючи часом їх  
існування кінець середнього -  початок заключного етапу пізнього палеоліту [27, 
с. 199-200]. В ін генетично пов’язує цю АК з індустріями більш  ранньої 
нижньодністровської АК та включає аккаржанську АК до кола граветоїдних 
культур середнього та заключного етапів пізнього палеоліту.

М.П. Оленковський пропонує культурно-хронологічний поділ пам’яток 
Нижнього Подніпров’я [28, с. 157-159], поділивши їх на три етапи. Пам’ятки 
другого хронологічного етапу дослідник об’єднує в дві локальні АК, включаючи 
до першої Нововолодимирівки П і Першопокровку І та Дмигрівку та Любимівку 
Ш -  до другої.

С.П. Смолянінова займалася дослідженням пізнього палеоліту та мезоліту 
Степового Побужжя та здійснила хронологічний поділ пам’яток цієї території 
[29]. Дослідниця вказує, що в пізньому палеоліті тут існували пам’ятки, з 
перевагою рис місцевої східноєвропейської культури (Володимирівка, Лески, 
Івашково поле, Срединний Горб, Червона Гребля) та поселення, пов’язані з 
прямим проникненням оріньяцьких племен на цю територію (Сагайдак І, Анетівка 
І). Виділена С.П. Смоляніновою анетівська культура (Сагайдак І, Анетівка І, П, 
Володимирівка, Серединний Горб), пов’язується з синтезом м ісцевих та 
прийдешніх традицій. Крім пам’яток анетівської культури С.П. Смолянінова 
виділяє також другу лінію  культурного розвитку, за матеріалами пам’яток 
Івашково VI, Царинка, Познанка.

Здійсню ю чи спробу історичної інтерпретац ії пізнього палеоліту за 
матеріалами території України, М.І. Гладких здійснив також й історико-культурний 
поділ пам’яток першої половини пізньовалдайського періоду (24-16 тис. р.т.) [ЗО, 
с. 24-25]. На його думку, в степовій зоні розташ овані пам’ятки наступних 
археологічних культур -  бринзенської, що поширюється на території М олдови 
та  анетівської, яка продовжує розвиток у  мезолітичний час. Проте багато 
пам’яток не можуть бути віднесені до жодної з відомих АК, адже їх своєрідний 
інвентар не має аналогів.

М.В. Анікович детально вивчає пам’ятки Південної історико-культурної 
області (ПСО) Східної Європи в пізньому палеоліті [31, с. 34 -  42]. Він підгримує 
гіпотезу П.І. Борисковського про особливу культурно-господарську зону, куди 
відносить пізньопалеолітичні пам’ятки Північного Причорномор’я та Приазов’я, 
крім Володимирівки, а також Анетівські стоянки в Побужжі. Стоянки порожистої 
частини Дніпра (Осокорівка, Дубова та Кайстрова балки та ін.) теж, вірогідно
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належать до цієї ІКО, на відміну від Кримських пам’яток. М атеріали пізньо- 
палеолітичних пам’яток вказують на прийшле походження населення -  носіїв 
різних АК: муралівської-  з Центральної Європи, кам’янобалківської -  з Кавказу.

У 1990-ті роки продовжує вивчення пізньопалеолітичних пам’яток Нижнього 
Подніпров’я М.П. Оленковський, який здійснив їх нову періодизацію та історико- 
кугьтурне членування. Дослідник вважає подібними комплекси двох груп пам’яток: 
Д м итрієвка, Л ю бим івка III, П ідпоріж ний II та  Н ововолодим ирівка II, 
Первопокровка І. М атеріали цих пам’яток є специфічними та характерними тільки 
д ля Нижнього Дніпра. М.П. Оленковський попередньо виділяє їх у окремі локальні 
культури [32, с. 68].

У цей період І.В. Сапожніков продовжує досліджувати пам’ятки раннього 
етапу пізнього палеоліту степів нижнього Придністров’я. Він дійшов висновків, 
що пам’ятка Кулударь не може бути віднесена до нижньодністровської АК, хоч 
вона і датується раннім етапом пізнього палеоліту, на відміну від Барабою Ш, 
Будячків І, що можуть бути віднесені до цієї АК [33, с. 66-67]. Він поділяє пам’ятки 
цієї АК на три хронологічні ступені, віднісши перші два ступеня до ранньої, а 
третій -  до середньої пори пізнього палеоліту.

Результатом подальших досліджень М.П. Оленковського стала розробка 
власного історико-купьтурного та хронологічного поділу пам’яток Півдня України 
[34; 35]. Для ранньої пори пізнього палеоліту (більше ніж  25 тис. р.т.) ним 
виділяються три основні лінії культурного розвитку.

Найбільш чисельну групу складають різночасові та різнокупьтурні оріньяко'щні 
пам’ятки, які вказують, найвірогідніше, на неодноразове переміщення сюди 
населення із західніших регіонів Центральної Європи через Молдову та Західну 
(а можливо й Північну) Україну. Найбільш  ранніми (понад ЗО тис. р. т.) є 
місцезнаходження Зелений Хутір І, Зелений Хутір П, Перекоп І та нижній шар 
печерної стоянки Сюрень І. Більш пізні пам’ятки (30-27 тис. р. т.) -  Перемога І, 
Ненаситець Ш, середній шар стоянки Сюрень І, нижній шар стоянки Ворона Ш, 
хоч також не складають однієї археологічної культури, але мають значно більш 
оріньякоїдні й розвинуті комплекси. Близькою до Перемоги І є пізньооріньякоідне 
місцезнаходження Любимівка І, що найвірогідніше датується кінцем ранньої пори 
пізнього палеоліту (27-25 тис. р. т.).

Іншу культурну лінію  ранньої пори пізнього палеоліту складають стоянки 
Ліски та середній шар Вознесенки IV з неоріньякоїдними комплексами, що мають 
найбільше аналогій в Середньому Подністров’ї. М.П. Оленковський датує ці 
стоянки 28-25 тисяч р. т., та вважає, що вони можуть вказувати на розповсюд
ження на Південну Україну населення молодовської культури.

Третю культурну лінію  кінця ранньої пори пізнього палеоліту представляє, 
на думку М.П. Оленковського, місцезнаходження Любимівка IV, яке має аналогії 
тільки в городцовській культурі на Середньому Дону, що може вказувати на 
просування в Південну Украшу однієї з общин цієї культури.
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Серед пам ’яток середньої пори пізнього палеоліту (25-18 тис р. т.) 
М.П. Оленковський виокремлює також три основних лінії культурно-історичного 
розвитку. Пам’ятки, що датуються першою половиною середньої пори пізнього 
палеоліту, належать до першої пережитзвоюріньякоїдної лінії розвитку. Пам’ятки 
поділяються на два типи: перший -  стоянка Сагайдак І (нижній шар), другий тип 
—  стоянка Анетівка І та, вірогідно, місцезнаходження Любимівський пляж. На 
основі матеріалів стоянок Сагайдак І та Анетівка І М.П. Оленковський виділяє 
сагайдакську та анетівську оріньякоїдну - культури.

П ам’ятки, що складаю ть нововолодимирівську культуру та датуються 
другою половиною середньої пори пізнього палеоліту (Нововолодимирівка П, 
Першопокровка І) складають другу культурну лінію . Н а думку дослідника, 
нововолодимирівська культура є подальшим південноукраїнським розвитком 
амвросіївської культури, яка існувала в Східній Україні.

До третьої культурної л ін ії належить початково-епіграветська стоянка 
Анетівка П, що датується кінцем середньої пори пізнього палеоліту, яку він 
уважає подальшим розвитком культурних традицій середньо-дністровського 
гравету.

У подальшому М.П. Оленковський продовжує здійснювати реконструкціїо 
культурно-історичних процесів в середню та пізню пору пізнього палеоліту 
Лівобережної України [36, с. 81-88]. У результаті дослідження він прийшов до 
висновку про помилковість думки про входження території України до двох 
глобальних регіонів -  атлантичного та капсійськош, адже, на його думку, культури 
пізнього палеоліту середземноморського кола не мали суттєвого впливу на 
історико-культурні процеси цієї території. Так, дослідник заперечує існування 
степової культурно-господарської зони, вважаючи, що територію України слід 
поділити на два культурно-історичні світи за інш ими принципами, ніж  
прильодовикова та степова зони -  за розташуванням на Захід та Схід від Дніпра.

У новому тисячолітті розробкою історико-періодизаційних схем д ля пам’яток 
Півдня України займалися О.О. Кротова та І.В. Сапожников.

І.В . Сапожников запропонував власний варіант культурно-історичної 
періодизації пізнього палеоліту азово-причорноморських степів [37, с. 230]. Проте 
Ю .Е. Демиденко та Д.Ю . Нужний висловили ряд критичних зауважень щодо 
монографії загалом [38, с. 521]. На їхню думку, враховуючи всі вказані ними 
методологічні недоліки, періодизація І.В. Сапожникова взагалі втрачає сенс.

О.О. Кротова визначила існування на різних етапах розвитку пізнього 
палеоліту цієї території трьох основних технічних традицій -  селетощного, 
оріньякоїдного та граветоїдного технокомплексів (ТК) [39, с. 89 -  98].

У культурно-хронологічній схемі поділу степових пам’яток, розробленої О.О. 
Кротовою, виділено три періоди [40, с. 183 -198]. До раннього періоду (від 32-34 
до 22-23 тис. р.т.) дослідницею  віднесені пам ’ятки, що маю ть геолого- 
стратиграфічне датування, культурні нашарування яких пов’язані з добрянським
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та брянським (вітачевським) похованим ґрунтом: Бірю ча балка Ів (нижній 
верхньопалеолітичний горизонт) Бірюча балка П (шар Зв), Іа та Ів, Ворона Ш 
(нижній шар), Анетівка ХШ (нижній горизонт). Сюди ж вона відносить двошарову 
стоянку М іра в Подніпров’ї, а також, вірогідно й місцезнаходження датовані 
типологічним методом -  Осокорівка І (шар 6), Дніпро-Кам’янку, Зелений Хутір 
І та П, Ненаситець Ш, Перемогу І, Перекоп І.

До середнього періоду (від 22-23 до 17 тис. р.т.) О.О. Кротова включає 
пам’ятки, що мають серію абсолютних дат, -  Амвросіївку, Анетівку П, одиничні 
радіовуглецеві дати та деякі данні відносного датування -  Ліски, Сагайдак І, 
Муралівку, Золотовку І, Нововолодимирівку П, а також стоянки з геолого- 
стратиграфічним і палінологічним датуванням -  Бриючу балку П (шари 3,2), 
Ями, можливо, Ворону Ш (верхній шар) та Велику Аккаржу. Дослідниця припускає, 
приналеж ність до цього періоду Осокорівки І (ш ар 46 та 5а), а  також не 
стратиф ікованих стоянок А нетівки І, А нтонівки III, м ісцезнаходж ення 
Першопокровки І, й, за умови достовірності абсолютної дати, -  Вознесенки IV.

До пізнього періоду (від 17 до 10 тис. р.т.) віднесені пам’ятку зі серією 
радіовуглецевих дат - Кам’яну балку П (шар 2), стоянки з одиничними датами, 
що узгоджуються зі стратиграфією -  Кам’яну балку І, Дмитрівку, Солоне озеро 
VI, Леонтіївку, пам’ятки датовані за даними геолого-стратиграфічних, паліно- 
логічного, палеомагнітного визначень, радіокарбонними датами -  обидва шари 
Федорівки, Янісоль, Рогалик-Передільська група. Найбільш ранніми пам’ятками 
цього періоду дослідниця вважає Говоруху та М ін’євський яр, датовані паліноло
гічним і геофізичним методами близько 15-17 тис. р.т. До цього ж періоду вона 
відносить не чітко стратифіковані стоянки та місцезнаходження -  Кайстрові балки 
I-IV, VI, Осокорівку (шар Зв), Каштаєву балку, Солоне озеро ЕХ, ІХа, Іа, Михайлівку 
П, Івашкове VI, Серединний горб, Червону греблю, Дубову балку, Ямбург.

На думку 0 .0 . Кротової, протягом раннього періоду простежено існування 
двох традицій -  селетоїдної та оріньякоїдної, домінування граветоїдної з 
паралельним існування оріньякоїдної є характерним для середнього періоду. Вона 
зазначає, що більшість комплексів у цей час має певну домішку ознак паралельної 
традиції.

У подальшій своїй роботі І.Г. Сапожников допрацював свою схему історико- 
культурного поділу пізньопалеолітичних пам’яток Північного Причорномор’я [41, 
с. 131 -1 3 2 ]. Пам’ятки цієї території він розміщує наступним чином:

1. Початкова пора пізнього палеоліту -  до 32 тис. р.т. -  надійно датовані 
пам’ятки невідомі.

2. Рання пора -  32 -2 2  тис. р.т.:
-  ниж ній рівень -3 2 -2 9  тис. р.т. -  стратиф ікованих пам ’яток немає, 

типологічно віднесені Зелений хутір І, П, Ненаситець Ш та, можливо, Перемога І;
-  середній рівень -  29-25 тис. р.т. -  Ільїнка, обидва шари М іри;
-  верхній рівень -  25-22 тис. р.т. -  Ворона Ш, шар 4 Осокорівки.
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У цей час відомі прояви селето'їдного (верхній шар Міри), оріньяко'щного, та 
граветощного (нижній шар М іри) шляхів розвитку. Наявні більш ранні (Зелений 
хутір та Ненаситець Ш) й пізні (Ворона Ш) індустрії оріньяцького ТК.

3. Середня пора пізнього палеоліту -  22- 16,5 тис. р.т.:
-  нижній рівень -  22-20 тис. р.т. -  Сагайдак І, Анетівка І, М уралівка, 

Золотовка І, нижній шар Сюрені І, шар 5-а Осокорівки (?), Вознесенка IV (нижній 
шар), Івашкове VI. У цьому рівні наявні оріньяцькі комплекси з граветськими 
елементами -  так званий “граветощний епіоріньяк” (Анетівка І, Івашкове VI, 
нижній шар Сюрені І, а також Рашків VII, VIII у М олдові) та оріньякоїдні комп
лекси (М уралівка, Золотовка І, Сагайдак І);

-  середній рівень -20 -1 8  тис. р.т. -  Амвросіївка, Велика Аккаржа, Анетівка 
П, Кайстрова Балка VI, середній шар Сюрені І, Ворона ПІ (верхній шар), шар 4 
Осокорівки (?). До нього належать граветоцщі індустрії з оріньяцькими рисами -  
так званий “оріньякоїдний епігравет”;

-  верхній рівень -18-16,5 тис. р.т. -Я м и , обидва шари Федорівки, Вознесенка 
IV (основний шар), шари 2-3 Осокорівки, Кайстрова Балка IV, верхній шар Сюрені 
І, Калфа, Антонівка Ш (?). У ньому наявні лише епіграветські індустрії.

4. Заключна пора пізнього палеоліту -  16,5-10,3 тис. р.т. (Ми розглянемо 
лише ті рівні, що входять в хронологічні межі нашого дослідження.):

-  нижній рівень -  16,5-15 тис. р.т. -  Говоруха, М ін’євський яр, Нововоло- 
димирівка П, Дмитрієвка (верхній шар), Кам’яна Балка П (нижній та середній 
шари);

-  середній рівень -  15-13 тис. р.т. -  Янісоль, Висла Балка, Рогалик У її, 
Кам’яна Балка І, Кам’яна Балка П (верхній шар), Кам’яна Балка Ш (Третій 
мис), Чобручі, Кайстрова Балка І-Ш, Підпоріжний П, деякі шари Ямбурга та 
Д убової Балки (?), Л ю бимівка І,III,IV, Сомова Балка, П ерш опокровка І, 
М ихайлівка, Каштаєва Балка, Українка І, Солоне Озеро VI, IX, ІХ-а.

На цих рівнях наявні майже виключно епіграветські комплекси.
Власне бачення історико-культурної ситуації в ранню та середню пору 

пізнього палеоліту на півдні Східної Європи пропонує Ю.Е. Демиденко [42, с. 52- 
79]. Так для раннього верхнього палеоліту (36-35 -2 8  тис. р.т.) поряд із середньо- 
палеолітичними індустріями наявні два комплекси верхньопалеолітичних індустрій 
-  „селет” і оріньяк, які індустріально варіабельні. Так, „селет” відомий за двома 
типами індустрій: „східний селет” шару С Буран-Каї Ш в Криму та „костьон- 
ківсько-стрілецька культура” шарів За -  36 й 3 Бірючої Балки П в ареалі Північно- 
Східного Приазов’я та Нижнього Дону. Оріньяк ще більш варіабельний: ранній / 
давній оріньяк типу кремс-дюфур у  Криму, Північно-Східному Приазов’ї  та 
Нижньому Дону, на Північно-Західному Кавказі (верхньопалеолітичні артефакти 
нижнього шару розкопок 1920-х рр. / пачки шарів G розкопок 1990-х рр. Сюрені І, 
Каменемостської печери та Ш ирокого мису, а також Чулек І), пізній / розвинутий 
оріньяк типу кремс-дюфур у Криму (середній шар розкопок 1920-х рр. / пачки



13

шарів F розкопок 1990-х рр. Сюрені І), пізній / розвинутий оріньяк без мікролітів 
на Північно-Західному Кавказі (нижній верхньопалеолітичних шар Гунського 
навісу І та перевідкладені серед середньопалеолітичних знахідок оріньяцькі 
артефакти М онашеської печери).

У середній період верхнього палеоліту (28-27 -  19-18 тис. р.т.) ситуація в 
Північному Причорномор’ї  була зовсім іншою. Дослідник указує, що в період 
біля 27-26 -  22-21 тис. р.т. майже повністю відсутні матеріальні свідчення 
присутності людських колективів, окрім вузько локальної присутності носіїв 
традицій костьонківсько-стрілецької культури в Північно-Східному Приазов’ї  та 
на Нижньому Дону (шар 2 Бірю чої Балки П). Тоді як під час максимуму 
похолодання Вюрму (22-18-17 тис. р.т.) у різних районах українського Північного 
Причорномор’я, Північно-Східного Приазов’я і на Нижньому Доні фіксуються 
пам’ятки трьох типів епіоріньяку: епіоріньяк типу кремс-дюфур Північного 
Причорномор’я, епіоріньяк типу стоянки Ліски, епіоріньяк типу місцезнаходжень 
Зелений Хутір I, II, а починаючи з 19 тис. р.т. з ’являю ться епіграветські 
комплекси.

Отже, розглянувши історіографію проблеми історико-культурного членування 
пізнього палеоліту Півдня Східної Європи та Криму, можна виділити наступні 
періоди в історії вивчення цієї проблеми:

І -  20 - 50-ті роки XX ст. -  включення окремих пам’яток цього регіону до 
загальних схем розвитку пізнього палеоліту Східної Європи;

П -  60-ті роки XX ст. -  початок дискусії про можливість виділення особливої 
проміжної зони розвитку пізнього палеоліту, спроба виділення локальних 
археологічних культур на матеріалах пам’яток цієї території;

Ш -  70 - середина 90-х років XX ст. -  побудова культурно-хронологічних 
схем окремих районів степової області, спроби створення загальних культурно- 
періодизаційних схем для Північного Причорномор’я;

IV -  друга половина 90-х -  до сьогодення -  створення загальних історико- 
культурних та періодизаційних схем для всього регіону.

І хоча проблемою історико-культурного членування пізньопалеолітичних 
пам’яток даної території науковці почали займатися доволі пізно, порівняно з 
іншими областями поширення пізньопалеолітичних пам’яток, проте на сучасному 
етапі вже розроблено декілька загальних культурно-періодизаційних схем. На 
нашу думку, на це вплинули наступні чинники:

-  бурхливе польове дослідження даної території внаслідок промислового 
освоєння -  відкриття великої кількості нових пам’яток;

-  використання при польових та камеральних дослідж еннях сучасних 
методик, що дало змогу отримати більше точних даних ( вивчення стратиграфії, 
отримання радіовуглецевих дат, тощо);

-  наявність декількох науковців у різних регіонах, які займаються даною 
проблематикою.
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Також наявні й певні особливості здійснення історико-кугікіурного членування 
пам’яток даної території. Так, через своєрідність матеріалів південних пам’яток 
на певному етапі було ускладнене виділення локальних археологічних культур, 
що було характерним для інших районів. Завдяки доволі великій території та 
значній кількості пам’яток, були створені культурно-хронологічні схеми розвитку 
пізнього палеоліту окремих районів степової області. На певному етапі, через 
складнощі з культурною атрибуцією пам’яток, їх включення до загальних схем 
здійснювався лише на основі хронології, схеми більше носили хронологічно- 
періодизаційний характер. Це також зумовило перехід до створення схем історико- 
купьтурного поділу на основі віднесення пам’яток до технокомплексів, замість 
традиційних археологічних культур.

Проте більш  чітко та повно визначити особливості процесу історико- 
культурного членування пам’яток Півдня Східної Європи та простежиш чинники, 
що вплинули на його перебіг буде можливо лише при зіставленні з процесом 
історико-культурного членування інших районів розвилку пізнього палеоліту 
Східної Європи, що й буде завданням нашого подальшого дослідження.
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o f E a s t E u ro p e  (h is to rio g ra p h y  aspect)

Summary
Examining the historiography aspect o f historical-cultural articulation of Late Paleolithic at the 
South of East Europe, an author selects 4 periods in history o f study of this problem. They 
engulf a period from 20-50th o f XX century till modem time. A few general divisions into 
periods charts are already developed, on what influenced row of positive factors.
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УДК 902(477.82)
Денис КОЗАК

НОВА РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНА ПАМ’ЯТКА 
СХІДНИХ СЛОВ’ЯН НА ВОЛИНІ

Пам’ятка відкрита автором у  2005 р при проведенні розвідувальних дослід
жень на берегах Хрінницького водоймища в межах Рівненської області. Посе
лення розташовувалося між селами Товпижин та Хрінники в урочищі За лісом, 
на околиці Грабівецького лісового масиву.

Воно займає пагорб, який з півночі омивається водоймищем, з півдня перехо
дить у поле, що межує з дорогою від с. Товпижин до с. Хрінники. Із заходу і сходу 
пагорб обрамлюється впадинами створеними колись існуючими джерелами.

Кілька розвідувальних траншей шириною 2 м і загальною довжиною близько 
100 м були закладені впоперек схилу з півночі на південь (фото 1-2). Встановлена 
наявність малопотужного культурного шару зі слідами поселення стжижівської 
культури та матеріалами княжої доби. В одній із траншей, приблизно на верхівці 
пагорба (фото 3), виявлена пляма від житла, на поверхні якої збереглися численні 
дрібні шматочки ліпного посуду, вкраплення вугликів, попелу, жовто-червоні 
кусочки печини.

При зачистці об’єкту виявлено, що це квадратна у плані напівземлянка 
орієнтована кутами строго за сторонам світу (фото 4). Стіни вертикальні, рівні, 
долівка глиняна, плоска, дуже міцно утрамбована; у центральній частині 
залишилася патина зеленуватого кольору.

РозмірижитлаЗ,4хЗ,6 м, висота земляних стін 0,6м від рівня долівки (рис. 1). 
У південному та південно-східному кутах збереглися стовпові ямки діаметр 
0,19-0,22 м, глибина 0,1 -0,12 м від рівня долівки. Одна яма, розміщена посередині 
південно-східної стіни, в 0,5 м від неї, очевидно правила за підвальну. Вона має 
круглу у плані форму діаметром 0,45 м, вертикальні стіни та плоске дно. Глибина 
ями 0,2 м від рівня підлоги.

У північному куті розміщалася глинобитна піч. Вона має підковоподібну 
форму розмірами 0,8x1,2 м і побудована на рівні під логи. Стіни глиняні, товщиною 
0,26-0,3 м.

П іч збереглася на висоту 0,25м від рівня підлоги. Ч ерінь глиняний, 
підковоподібної форми, розмірами 0,6x0,6 м і товщиною 5-7 см. Черінь розміщений 
у невеликому заглибленні, яке залите вогнетривкою глиною і добре випалене. 
Ш ирина устя печі 0,63 м.

Заповнення котловану житла складав сірий гумус із значними вкрапленнями 
шматочків печини, вугілля, уламків кераміки.

У житлі зібрана велика кількість уламків від ліпних горщиків, кістки тварин 
(рис. 2-4). На підлозі виявлена бронзова трапецієподібна підвіска з очковим 
орнаментом та уламок леза залізного ножа, а також округлий глиняний ґудзик,
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та ще один ґудзик з пальцевими защипами, який можливо був заготовкою, що 
мала кріпитися до глечика. Недалеко від житла знайдений добре збережений 
залізний серп (рис. 4, б), який, очевидно, не має стосунку до комплексу житла 1.

Найцікавішою категорією археологічного матеріалу, виявленого у житлі, 
звичайно є кераміка. Вся вона виліплена ручним способом, з дуже грубою 
фактурою тіста, що включає органічні домішки та товчену глину. Випал середньої 
та міцної якості, сірого та сіро-чорного кольору, нерівномірний. Це виключно 
горщики струнких пропорцій з ледь виділеним горлом та денцем із закраїною. 
За способом формування вінець, а точніше стелінню відхилення вінець, горщики 
поділяються на кілька типів.

До першого типу належать середні за розмірами горщики з нахиленими до 
середини вінцям и та випуклими стінкам и, як і поступову переходять у 
конусоподібний тулуб (рис. 2, 8; рис. З, 4). Найбільше горщиків цього типу 
виявлені на пам’ятках ранніх слов’ян, розташованих на території Волині. Кілька 
екземплярів їх знайдено на поселенні Ріпнів, особливо у Ріпневі-Ш  [Баран В.Д. 
1965, рис. 10; рис. 33, 1, 3, б], на городищі Зимно [Ауліх 1972, табл. VI, 3]. 
У Подністров’ї такі горщики відомі з поселення у Незвиську [Смирнова Г.1.1960, 
рис. 13,5], Теремцях [Баран В.Д. 2008, табл. XXX, 17].

Горщики ц ієї форми маю ть глибокі корені на У країні. Вперш е вони 
з ’являються у комплексах поморсько-кльошової культури на Волині у  середині І 
тис. до н. е. [Д. Козак, В. Прищепа, В. Ш коропад 2004, рис. 17,21,24]. На рубежі 
ери та у  перші століття нової такі горщики відомі на поселеннях та могильниках 
шпеворської культури, в тому числі у  Подністров’ї  [Д.Н. Козак 1984, рис. 21, 4, 
11; 32, 5; 3 7 ,1].

Проте у носіїв зубрицької культури, що функціонувала на території Волині і 
Подністров’я у ранньоримський час і належала історичним давньослов’янським 
общинам венедів, форма горщика не привилася. Незважаючи на те, що зубрицькі 
пам’ятки генетично пов’язані з пшеворською культурою [Д.Н. Козак 2008, у 
друку]. У Ш-IV ст. н. е. горщик із загнутими в середину плечиками принесли на 
В олинь та  П оділля н о с ії вельбарської культури. П оряд з так  званим и 
«ельбськими» горщиками, які відрізняються від описаних більшою присадку
ватістю та варіативністю розмірів, вони складають на вельбарських пам’ятках 
до 60 % від усієї кількості горшковидних посудин [Д.Н. Козак 1991, с. 79- 
104] .Найбільш показовим у  цьому відношенні є керамічні комплекси з численних 
житлових та господарських об’єктів торгово-общинного центру у Хрінниках, 
розташованого на правому березі водосховища (Урочище Ш анків Яр) [Д. Козак, 
Б. Причепа, В. Шкоропад 2004, с. 119— 180]. На нашу думку, саме із культурним 
спадком готів треба пов’язувати наявність горщиків із загнутими в середину 
плечиками у ранньослов’янських культурах України, починаючи з середини І тис. 
н. е. Такі посудини виготовлені з глини або чавунних сплавів ще і сьогодні 
побутують у сім’ях ряду сіл Полісся та Поділля.
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Другий тип горщиків представлений середніми за розмірами посудинами 
витягнутих пропорцій з ледь наміченою шийкою та пологими плечиками (рис. 2, 
2, 4\ рис. З, 6, 8, 9; рис. 4 ,1, 5]. Цей тип є найбільш численним у  керамічному 
комплексі житла. Він відповідає варіанту 2, посудин виду І корчацької культури 
за класифікацією І.П. Русанової [Русанова 1973, рис. 2].

Такі посудини у  невеликій кількості виявлені практично на усіх слов ’янських 
об’єктах початку раннього середньовіччя. Часто їх  не виділяють в окремий 
тип, вважаючи перехідними до горщиків з більш  розвинутою горловиною 
[Баран В.Д. 1965, рис. 3 6 ,2, 11; 1972, рис. 12, 5; 1988, рис. 6, 5].

До третього типу відносяться посудини з прямою високою шийкою та 
високими пологими плечиками. Цей тип представлений двома екземплярами 
(рис. 2, 1, 3). Він відповідає варіанту 4 посудин І виду корчацько культури за 
класифікацією І.П. Русанової [Русанова 1973, рис. 2].

Тип IV складають стрункі посудини з короткою шийкою і легко відігнутими 
назовні вінцями (рис. 2, 6, 7, 9; рис. З, 1, 2 ,3,). Цей тип разом з типом II 
складають 60 % керамічного комплексу житла. Він відповідає варіанту 5 виду І 
горщиків корчацької культури за класифікацією І.П. Русанової [Русанова 1973, 
рис. 2], і є найпоширенішою формою горщика у  цій культурі на всій території її 
поширення [Баран В.Д. 1972, с. 37; Х авлю кН И . 1961, с. 220-250; Ауліх 1972, 
табл. УІ-УП; Б.О. Тимощук 1976, рис. 1-4].

Крім значної кількості кераміки у  житлі виявлено глиняний жетон округлої 
форми діаметром 2см та товщиною 0,6см, ґудзик пірамідальної форми із плоскими 
защипами у верхній частині (рис. 4, 9,10).

Окремої уваги заслуговують металеві знахідки з підлоги житла. Серед них 
трапецієподібна бронзова бляшка, яка була частиною скроневої підвіски та 
залізний ніж.

Бронзова бляшка має трапецієподібну форму, висотою 5,5см, шириною 
основи 4 см, шириною верхньої частини 1 см. У верхній частині розміщений отвір 
для підвішування. На краях ширшої частини розчищ ені три отвори на які, 
очевидно, нанизувалися підвіски. П оверхня бляш ки прикраш ена сімома 
тиснутими очковими кругами розміщеними в чотири ряди здійсненими методом 
зворотної чеканки. Два з них розташовані один над одним (два ряди); в третьому 
ряду є два кружальця, в четвертому ? три. Трапецієподібні бляшки-підвіски різних 
форм і типів властиві для середньовічних слов’янських пам’яток. Вони відомі 
на Зимнівському городищі [В.В. Ауліх 1972, табл. ХП, 22, 24\, на пам’ятках 
Північної Білорусії, Смоленщини [Я.В. Станкевич 1958, с. 53] та інших пам’ятках 
Північно-Східної Європи [Рибаков В.А. 1953, с. 55,64]. Білоруські дослідники 
вважають такі вироби характерним типом прикрас у  могильниках V-VH ст. у 
Подвинні [Я.В. Станкевич 1958, с. 53].

Від залізного ножика збереглося вістря із обірваним кінцем та нижньою 
частиною черенка. Довжина виробу 4,5см середня ширина леза 1см. Лезо рівне,
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Рис. 1 Хрінники-05, урочище За лісом. Траншея І, житло 1
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Рис. 2 Хрінники-06, урочище За лісом. Кераміка з житла 1
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Рис. З Хрінники-06, урочище За лісом. Кераміка з житла 1
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Рис. 4 Хрінники-06, урочище За лісом.
Знахідки з житла 1 {1-5, 7-10); 6 - залізний серп з культурного шару
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сточене, спинка потовщена, також рівна. Черенок відділений від леза і спинки 
вістря уступцем зі сторони леза.

Знахідки металевих предметів є малочисельними на пам’ятках слов’ян 
раннього середньовіччя. Але серед них найчастіше трапляються саме ножі. 
Так на поселенні у Ріпневі, де проведені широкі археологічні дослідження та 
відкриті навіть три залізоробні печі, знайдений лише один ніж. На поселенні у 
Городку їх виявлено три. Дещо більше їх виявлено на слов’янських поселеннях 
V-VH ст. н. е. у с. Рашків [В.Д. Баран 1988, рис. 11]. На більшості розкопаних 
поселень Подністров’я і Волині (Дем’янів, Зелений Гай, Бовшів, Незвисько, 
Підріжжя) ніяких залізних предметів не було знайдено [В.Д. Баран 1972, с. 51].

Аналіз речового матеріалу свідчить про його повні аналогії на пам’ятках 
ранньосередньовічної слов’ян корчацької культури. Це дає підстави віднести 
нововідкрите поселення із залиш ками житлової будівлі до кола корчацької 
культури Волині та Подністров ’я.

Його датування, в цілому, визначається часом побутування бронзової тра
пецієподібної підвіски V-Vn ст. н. е.[Ауліх 1972, с 22, 24]. Більш точну дату 
можна визначити шляхом кореляції типів ліпних горшків з житла 1. 50% цих 
горщиків відносяться до варіантів 1-2 виду І горщиків празької культури за 
класифікацією І.П. Русанової. За кореляційною схемою цієї дослідниці такі форми 
горщиків є характерними виключно для VI ст. н. е. Останні 50% належать 
посудинам 4 і 5 варіантів горщиків корчацької культури, існування яких теж за 
спостереженнями І.П. Русанової не виходить за межі VI ст. н. е. [Русанова 1973, 
с. 21].

Отже, нашу ранньослов’янську пам’ятку, очевидно, треба ставити в один 
ряд з найбільш ранніми пам’ятками корчацької культури ? поселеннями у Корчаку, 
окремими житловими спорудами на поселеннях Зелений Гай, Ріпнів-П розкопаних 
В.Д. Бараном, Луці Райковецькій і Тетерівці [Русанова 1973, с. 21] поселеннях у 
Чорнівці та Кодині на Буковині досліджених В. Войнаровським, І.П. Русановою 
таБ.О . Тимощуком [В. Войнаровський2007,И.П. Русанова, Б.А. Тимощук 1984, 
с. 84].

Про досить ранню дату виникнення ліпних керамічних комплексів корчаць
кої культури з формами, що обмежуються 1-5 варіантами можуть свідчити житла 
7, 8, 10, з поселення Зелений Гай на Д ністрі, разом із кількома уламками 
гончарного посуду черняхівської культури [Баран 1972, рис. 56; 58; 59].

Отже, найбільш вірогідна дата функціонування житлового комплексу з 
Хрінників—перша половина VI ст. н. е. В такому разі це поки що одна з найбільш 
ранніх пам’яток ранньослов’янської культури на Західній Волині. Її наявність 
свідчить про синхронність заселення всієї Волині ранньослов ’янськими общинами 
на початку VI ст. н. е., хоча не вносить ясності до питання про генезис корчацької 
культури в регіоні.
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N ew  E a rly  M ed iev a l S ig h t o f E a s t S lavs on  V olyn’

Summary
The publication describes new Early Medieval sight o f East Slavs, discovered by author 
during the reconnaissance field research on banks o f the Khrinnitske Reservoir within the 
limits o f the Rivne region (place-name Za Lisom). A square semidug-out with a daub stove was 
excavated. The analysis o f things finds complete analogies on sights o f Korchak culture. The 
most reliable date o f functioning o f settled complex from Khrinniky is the first half o f the 6* 
century A.D.
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УДК 903-032.4(477.85)
Микола ІЛЬКІВ

НОВИЙ СКАРБ БРОНЗОВИХ ВИРОБІВ 
З КОРОВІЇ НА БУКОВИНІ

Важливе місце у  вітчизняній історіографії займає вивчення питань історії 
українських земель у  добу бронзи -  раннього заліза. Цій проблематиці присвячені 
десятки монографій та сотні наукових і науково-популярних статей і розвідок. У 
них підсумовані результати багаторічних археологічних досліджень, з ’ясовані 
основні риси м атеріальної та духовної культури, подана характеристика 
господарської діяльності давнього населення, визначені головні напрямки 
економічних зв’язків, розроблена хронологія та періодизація тощо. Разом із тим, 
нові знахідки дозволяють отримати додаткову інформацію про життя та діяльність 
місцевих жителів. Особливо це показово на матеріалах скарбів бронзових виробів, 
знайдених за різних обставин на території країни. О станні дозволяю ть 
синхронізувати різні категорії виробів між собою, звузити датування комплексу 
загалом, а то й виділити на певній території хронологічні горизонти таких знахідок. 
Саме тому вони нерідко виступають своєрідними хронологічними реперами для 
певних пам’яток або й археологічної культури загалом.

Північна Буковина (сучасна Чернівецька обл.) є однією з територій, які були 
досить щільно заселені в епоху бронзи -  раннього заліза. Низкою досліджень, 
здійснених Б.О. Тимощуком [28; 29], Т.С. Пассек [19], А.І. Мєлюковою [17], 
Г.І. Смірновою [23-27], Л.І. Крушельницькою [15; 16], В.М. Войнаровським [6; 
27] та ін., зафіксовані біля двох сотень поселень, півтора десятка городищ, 7 
могильників і стільки ж скарбів, які відносяться до культур шнурової кераміки, 
комарівської, багатоваликової кераміки, Ноа та фракійського гальш тату 
(голіградської). Завдяки досконало розробленій періодизації та типології 
старожитностей Карпатського басейну, передусім скарбів бронзових виробів [33; 
34; 36-39; 41; 43; 45], дослідникам вдалося з’ясувати місце даних спільнот на 
чималому етнокультурному тлі.

Нові матеріали про цей період в історії регіону трапилися у жовтні 2007 р. в 
с. Коровія (на межі з с. Годиловом) Глибоцького р-ну, де місцевим жителем 
Г. Репчуком на своєму городі була знайдена бронзова бойова сокира-чекан. 
Обстеження місця знахідки дозволило виявити ще 34 бронзові предмети: обухи 
сокир-чеканів, зламані кельти та їхні фрагменти, серпи, ніж, браслети, уламки 
бронзової чаші та злитки металу.

Скарб був захований на вершині одного з мисоподібних пагорбів на правому 
березі р. Яблунівець, правої притоки р. Коровія. З північного боку пагорб 
обмежений стрімким спуском в долину струмка, з південного -  примикає до 
плато, а з північного заходу та сходу обмежений низинами-балками із численними 
джерелами. Всі речі були виявлені на площі 15x20 м. Вони знаходилися в товщ і
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чорнозему потужністю близько ЗО см або на контакті останнього із підстелюючим 
жовто-сірим суглинком. Жодні інші знахідки, крім кількох фрагментів пізньої 
кераміки ХУШ -ХІХ ст., в ґрунті й на орній поверхні виявлені не булі. Очевидно, 
що скарб був захований за межами поселення в неглибокій ямі. П ід час оранки 
предмети з нього були розтягнуті на значній площі пагорбу. Не виключено, що 
кількість предметів в скарбі була більш ою , оскільки не вдалося повністю 
обстежити нижню порослу чагарником частину схилу.

Перша знахідка -  сокира-чекан -  характеризується вузьким видовженим 
лезом, циліндричною втулкою та конусоподібним обухом із диском (рис. 1 ,1). 
Бойова частина виробу м ає дещ о деф орм оване лезо та  чотиригранний 
поперечний проф іль, який , наближ аю чись до втулки, поступово стає 
восьмигранним. Обушкова частина основи-стержня відзначається чотирикутним 
перерізом. Втулка з обох боків закінчується потовщеннями: верхній ободок 
масивніший, з ребром, нижній -  округлий. По боках циліндра втулки присутні 
два ребра, які складають одну площину зі стержнем. Вертикальна вісь симетрії 
сокири дещо зміщена вліво. Довжина виробу становить 23,6 см, висота втулки -  
5,8 см, її діаметр -  2,3-2,4 см, діаметр диску обуха -  4,2 см, максимальна ширина 
леза -  2,8 см.

До скарбу входили також ще два диски-шайби, які становили обухи бойових 
сокир-чеканів інших різновидів. Вони відзначаються значно більшим діаметром 
дисків (6,7 см та 6,5 см). Диск першого фрагменту плоский, з рівною поверхнею 
та багатогранним, трохи приплюснутим на вершині шипом і прямокутною у 
перетині основою (1 ,1x0,8 см) (рис. 1, 3). Довжина фрагменту бойової сокири 
складає 6,8 см. Другий диск має рельєфну поверхню з конічним бойовим шипом 
накінці(рис. 1,2). Основа обуха підовальна у профілі (1,4х 1 см), довжина уламка 
виробу дорівнює 3,7 см.

Такі сокири-чекани є типовими угорсько-трансільванськими бронзовими 
виробами, які датуються переважно періодом пізньої бронзи [Балагурі, 1969, 
с. 152, рис.3,9]. На території Українського Прикарпаття відомі поодинокі знахідки 
такого типу бойових сокир. Це сокири-чекани з Глиниці на Буковині [20, с. 273] 
та Стецівського скарбу на Снятинщині [Крушельницька, 1993, с. 13 0]. їх  знахідки 
також трапляються серед старожитностей сабатинівської культури [ЗО, с. 232, 
табл. XXX, 2-3; 10, с. 221, рис. 79] та Закарпаття [12, с. 340-341, рис. 4]. Саме 
тому більш раннім видається цілий екземпляр, який відшукує аналогії ще на 
ранній фазі Косідерського горизонту [33, р. 72, fig. 8]. Два диски належали, 
очевидно, чеканам з високою втулкою, яка також є хронологічно більш  пізньою 
ознакою [14, с. 14-15] і вказує на період BD-HA1 [33, р. 128, fig. 90,1-9; 32; 12, 
с. 341].

До складу скарбу входили також кельти та їх фрагменти. Перша сокира- 
кельт, розламана навпіл, характеризується масивним підпрямокутним корпусом, 
прямим потовщеним краєм втулки і невеликим овальним у профілі вушком (рис. 1,
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Рис. 1. Предмети зі скарбу з Коровії
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4) . Лезо виробу дещо розширене, широка бокова площина піднімається до втулки. 
По боках корпус знаряд дя зміцнений двома додатковими фасками, які обмежені 
ззовні округлими валиками. Довжина кельту становить 10,3 см, максимальна 
ширина леза -  4,9 см, глибина втулки -  7,5 см, її діаметр -  3,2x2,8 см. Даний 
кельт близький до аналогічних виробів старшого трансільванського типу, які 
датую ться переважно періодом BD-HA1 й характерні для старожитностей 
культури Ноа [33, р. 126, fig. 88, 3-5; р.128, fig. 90, 12; 7, с. 25-27]. На теренах 
Прикарпаття такого типу кельти відомі як серед поодиноких випадкових знахідок, 
так і в складі скарбу з Олешова [14, с. 33, рис. 9,7; с. 35, рис. 11,4-9].

Д ругий кельт характеризується дугоподібною  в плані втулкою , яка 
закінчується з одного боку високим дзьобоподібним виступом, а з іншого -  
переходила у ромбічне у профілі вушко (рис. 1, 5). В ід останнього збереглася 
верхня частина зі слідами відливання. Корпус виробу помітно розширюється в 
бік леза. Ш ирокі бокові площини сокири доходять до краю втулки. Краї останньої 
дещо розхилені назовні, а поперечний переріз -  шестигранний. Параметри виробу 
складають: загальна довжина -  9,7 см, довжина від краю втулки -  8,6 см, ширина 
леза -  4,4 см, глибина втулки -  6,7 см, остання має розміри -  3 ,5x2,3 см.

Від третього кельта збереглася нижня частина (рис. 1, 6). Можливо, що 
його втулка теж була дугоподібною з характерним виступом на кінці. Корпус 
підпрямокутний з ледь розширеним лезом. Профіль втулки наближений до 
шестигранного. Довжина фрагменту сокири дорівнює 5,4 см, найбільша ширина 
леза -  4,2 см, розміри збереженої частини втулки -  2,4x1,3 см.

Найближчі аналогії нашим екземплярам знаходимо серед речей скарбів з 
Грушки [22, с. 54, табл. П І,/] та Прилипчого [40, s. 49, fig. 2], які датуються 
ранньогальштатським періодом. Третій фрагментований виріб близький до 
знахідки з Волоки [16, с. 129, рис. 43,9]. Такі кельти чітко відрізняються від більш 
пізніх варіантів угорсько-трансільванського типу краєм втулки з подовженим 
виступом, підпрямокутним чи шестигранним поперечним перерізом корпусу, 
чіткими гранями на фасках і симетричним лезом. Нерідко вони трапляються в 
скарбах спільно з бойовими сокирами-чеканами [33, р. 126,128].

До уламків кельтів, очевидно, відносяться й три бронзові фрагменти зі скарбу. 
Перший з них належить до бокової стінки втулки виробу, яка складалася з двох 
граней (рис. 1, 7). Посередині розмішувався отвір діаметром 0,45 см. Такі отвори 
відомі на деяких екземплярах кельтів з регіону і призначалися для додаткового 
кріплення виробу до ручки-древка [Войнаровский, Смирнова, 1993, с. 184,рис.1,
5 ] . Розм іри уламку становлять 3x1,1 см. Д ругий ф рагм ент з увігнутою  
внутрішньою та гранчастою зовнішньою поверхнями мав розміри 3 ,1x1,6 см 
(рис. 1 ,8). Третій уламок складав, очевидно, бокову стінку робочої частини кельта 
(рис. 1, 9) на зразок знахідки із Північної М олдови, яка знаходить аналогії в 
горизонті Курд (НА1) [44, р. 165, fig. 1,2]. Його параметри: 2 ,8x1,4x1,2 см.

Наступна категорія знахідок представлена одним цілим серпом та трьома
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Рис. 2. Предмети зі скарбу з Коровії (продовження)
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фрагментами інших виробів. Перший із них відзначається невеликими розмірами 
та потовщеною п ’яткою (рис. .1, 12). Одна площ ина виробу плоска, інш а -  
посилена двома рельєфними валиками. Кінець виробу зігнутий, в цьому місці 
патина потріскана і частково злущена, що, очевидно, пояснюється деформацією 
під час оранки. Довжина серпа по хорді дорівнює 14,4 см, ширина леза -  2 см, 
його товщина -  0,7 см.

Від іншого серпа збереглася лише нижня частина із п ’яткою (рис. 1, 14). 
Його одна сторона також рельєфна, а  інш а -  пласка. Довжина фрагменту 
становить 8,7 см, ширина леза -  2,4 см при товщині 0,7 см.

Від третього серпа збереглася аналогічна частина як і у  попереднього. Його 
відмінною рисою є наскрізний отвір і раковини, які свідчать про неякісну відливку 
виробу (рис. 1,73). Довжина уламку серпа становить 7,3 см, ширина леза-2 ,7  см 
при товщині 0,8 см.

Описані екземпляри серпів належать до нижньодунайських типів (С-22 за 
Е.Н. Черних [ЗО, с. 223, табл. XX]), які характеризуються відливанням з торця 
виробу, п ’яткою у  формі кнопкоподібного виступу і потовщеним літіком, який 
складає частину п’ятки. Такі вироби є типовими для археологічних культур 
Кослоджень, Ноа та Сабатинівка і зустрічаються в комплексах періоду BD- 
НА1 [2, с. 111, рис. 6,7; 7, с. 23].

Останній фрагмент серпа зі скарбу належить до іншого різновиду виробів із 
відігнутою гачкоподібною п’яткою (рис. 1,77). Ш ирина його леза складає 2,5 см, 
товщина -  0,75 см. Даний фрагмент відноситься до північнопричорноморських 
типів серпів [ЗО, с. 221-222].

До складу скарбу входив також бронзовий ніж з відламаною ручкою (рис. 1, 
10). Кінець виробу піднесений вгору, на лезі помітні вшцербини. З обох боків 
виробу проходять невеликі нервюри, які не доходять безпосередньо до вістря. 
Спинка ножа потовщена; профіль -  симетричний. Довжина знахідки становить 
13,9 см, максимальна ширина леза -  1,9 см, товщина спинки -  0,5 см.

Наступну категорію виробів скарбу становлять бронзові браслети та їх 
фрагменти, які представлені чотирма різновидами. До першого з них належить 
суцільний овальний орнаментований браслет з округлим поперечним профілем 
(рис. 2 ,7). Його внутрішній бік майже плоский, а зовнішній -  помітно випуклий. 
Діаметр виробу дорівнює 8x7,2 см, товщина стержня -  0,6x0,45 см. Зовнішня 
поверхня виробу орнаментована сімома ділянками суцільних вертикальних ліній, 
які чергуються із зонами з трикутників, утворених перехрещеними діагональними 
лініями. Схожі браслети відомі серед старожитностей сабатинівської та Ноа 
культур [31, с. 81, рис. 7,4], а також Карпатського регіону [33, р. 124, fig. 86,13; 
р. 1 2 8 ,%  90,8].

До другої видозміни відноситься браслет з розімкнутими кінцями (рис. 2, 
3). Останні, як і внутрішній бік виробу, гладкі. Спинка та боки браслету вкриті 
суцільним орнаментом з рельєфних поперечних пружків, які утворюють ребристу
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поверхню. Поперечний переріз стержня круглий, діаметром 0,7 см. Загальні 
розміри дещо деформованого браслету складають 9,3x6,5 см. Такого типу 
вироби широко представлені серед знахідок Карпатського регіону пізньоброн- 
зового та ранньогальштатського часу [22, с. 54, табл. Щ ,19; 33, р. 128, fig. 90 ,6- 
7; 5, с. 212, рис. 2,4; 32].

Третій різновид даної категорії знахідок представлений фрагментарно. 
Браслет мав округлу в профілі форму з помітним ребром на внутрішній стороні 
(рис. 2, 2). Зовнішня поверхня виробу гладка. Довжина фрагмента -  6,7 см, 
діаметр стержня -  0,55 см.

До останньої видозм іни браслетів належ ать п ’ять ф рагм ентів. Вони 
характеризуються трикутним поперечним перерізом, вигнутою формою та двома 
незашліфованими ливарними ребрами по боках (рис. 2 ,4-8). їх  довжина становить 
від 2 до 9,3 см. Можливо, що ці фрагменти відносяться до спіралевидних браслетів, 
які складалася з кількох витків однакового діаметру. Вони відомі серед 
старожигностей пізньої бронзи Карпато-Дунайського регіону [1,с. 152, рис. 3,19]. 
Не виключено, що для виготовлення таких браслетів слугували ливарні форми з 
другого горизонту поселення М агала [23, с. 106].

Серед речей скарбу трапилися два фрагменти бронзової чаші або казана. 
Перший з них являє собою частину її вінчика, край якого відігнутий назовні, а 
бокова стінка -  випукла. До даного фрагменту з допомогою пари заклепок 
кріпився один край ручки чаші (рис. 2, 9). Ззовні його основа розширена (від 
1,1 см до 2,5 см), а з внутрішнього боку для більшої міцності між боковою стінкою 
посудини та шапочками заклепок міститься прямокутна пластинка (2,5x1,6 см). 
Розміри уламку дорівнюють 4,7x4 см, висота наявної частини ручки 3,4 см. 
Другий фрагмент від посудини складав, ймовірно, частину бокової стінки чи дна 
й носить сліди д ії вогню (рис. 2 ,10). Розміри уламка становлять 2,6x2,2 см при 
товщині стінки 0,1 см. Через фрагментарність уламків посудини встановити її 
типологію складно. Від типових виробів наш зразок відрізняється зовнішнім 
кріпленням верхнього кінця ручки, що більш притаманно для казанків.

Злитки металу у скарбі найчисельніші й поділяються на дві групи: сплав, 
від литий у певних формах, та без їхнього використання. До першої групи належать 
п’ять екземплярів. Два з них відлиті, очевидно, в односторонніх формах із майже 
паралельними боковими стінками (рис. 2 ,11-12). Один з фрагментів відноситься 
до решток бронзоливарного виробництва -  літіка (рис. 2 ,13).

Серед знахідок скарбу на незаперечну увагу заслуговує злиток металу, 
виготовлений у двосторонній формі (рис. 2,14). Половинки останньої були дещо 
зміщеними одна відносно іншої. Предмет веретеноподібний, з потовщеним 
вузьким кінцем. Ш ирший бік виробу містить чіткий слід від рубки, очевидно, 
зубилом. Довжина фрагмента складає 11,1 см, максимальна ширина -  2,6 см, 
товщина -  0,5-0,7 см. Даний злиток металу відрізняється від інших по білому 
кольору. В ін має блискучу, без патини поверхню . М ожливо попередньо



припустити, що він виготовлений зі сплаву із значною домішкою олова, або ж  із 
білону. Із такого ж  металу виготовлений ще один аморфний злиток (рис. 2 ,15).

Ш ість злитків бронзи відносяться до другої групи. Три з них відзначаються 
аморфною формою та незначними розмірами (рис. 2, 16-18). Реш та злитків 
масивні, з нерівною пористою поверхнею. Перший має дископодібну форму з 
випуклим нижнім та прямим і горбистим верхнім боком (рис. 2 ,19). Його розміри 
становлять 10,8x9,5x3 см. Два наступні фрагменти характеризуються такими 
параметрами: 8,5x9x3,3 см; 5,5x3,2x2,7 см. Товстішими торцевими сторонами 
вони прилягають один до одного та є уламками одного масивного дископодібного 
злитку бронзи діаметром близько 14 см з поперечним перерізом у формі лінзи 
(рис. 2 ,20-21). Такі екземпляри могли відпиватися безпосередньо у  заглибленні 
в ґрунті чи утворюватися на дні плавильної печі. Схожі бронзові брили широко 
відомі серед ранньогальштатських знахідок у давніх металургійних районах [32].

Нововиявлений скарб бронзових виробів на Буковині дає змогу отримати 
нову інформацію про розвиток населення регіону наприкінці другого тисячоліття 
до н.е. Знахідка скарбу в значній м ірі доповню є та розш ирює асортимент 
бронзових виробів краю, а також свідчить про бронзоливарну справу місцевих 
племен та їхні зв’язки з сусідніми металургійними провінціями. Пожвавленню 
таких контактів саме на даній території сприяло вигідне розташування регіону в 
місці, де найближче сходилися русла Сирету, Пруту та Дністра й, слід думати, 
важливі шляхи вздовж них. В цілому, скарб з Коровії слід датувати періодом 
BD-HA1 (приблизно ХШ-ХП ст. до н.е.), а типологія виробів вказує переважно 
на їх угорсько-трансільванське походження. Б ільш ість предметів скарбу 
представляють собою бронзовий брухт і металеві злитки. Це свідчить, в першу 
чергу, про призначення основної частини скарбу для переплавлення.
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Mykola IV E 1V

N ew  B ro n ze  tre a s u re  fro m  K o ro v ia  a t B u k o v y n a

Summary
The article deals with the new hoard o f bronze things from Korovia at Bukovina. It consists o f 
more than 35 finds: axe with disc and spine, two discs, three celts and their fragments, four 
sickles, knife, bracelets, fragments o f bronze cup and different ingots. Author considers the 
treasure refer to Late Bronze period (BD-HA1). Found hoard add the information about the 
region’s past during the Late Bronze Age.
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УДК 904:6(477.72)
Тетяна ШЕВЧЕНКО

КУЛЬТОВИЙ АБО ЖАНРОВИЙ ХАРАКТЕР ДЕЯКИХ 
ЗОБРАЖЕНЬ З АНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСУ

Багатий археологічний матеріал Херсонесу дає зразки антропоморфних, 
зооморфних, орнаментальних зображень, цілих композицій, сюжетних зображень, 
що несуть у  собі цінну інформацію про різні сторони життя мешканців полісу. 
Найчастіші такі зображення -  на предметах культового значення. Це архітектурні 
деталі культових споруд, вівтарі, статуї божеств, поховальний інвентар тощо. За 
словами В. Буркерта, мистецтво у своїй інформативності майже рівнозначне з 
письмовими джерелами [50, р. 6]. Та є зображення, які важко відразу атрибутува- 
ти з огляду чи на їхню  ф рагментарність, чи відірваність від первинного 
середовища, чи брак аналогів. У цьому випадку їх нерідко трактують як жанрові.

Варто згадати, що все життя елліна, чи то в час розквіту полісної ідеології, 
чи в часи її розкладу, було насичене уявленнями про богів та напівбогів, про 
залежність людини від їхньої волі, про потребу звертатися до них по допомогу в 
непевному становищ і та захист в біді, по заступництво і прихильність, з 
проханнями і подяками. Релігійний досвід був неперервним у традиційному 
суспільстві. Він не закінчувався після звершення обрядів у святилищі чи храмі. 
Практичність в античній релігії, на якій справедливо наголошують дослідники 
[50, р. 189; 43, с. 14], не означала відсутність віри, сухе виконання усталених 
обрядів. Навпаки, що реальніш е сприймається віддача з боку божества, що 
конкретніше проявляється його прихильність або байдужість, то більшим є його 
значення для людини.

Для еллінів боги перебували всюди: в храмах, оселях, в горах, ріках, лісах, -  
кожне божество мало своє місце і функції [42, с. 13]. На зображеннях ці місця 
перебування і функції зображали відповідними атрибутами божеств, їхніми позами, 
вбранням. Мистецтво ставало засобом передачі уявлень про божественне. По 
суті, знамениті твори давнього мистецтва є не чим іншим, як культовими -  це 
зображення богів, сюжети оповідей про них, атрибутів, ритуалів, учасників цих 
ритуалів, тих, хто звертається до божеств тощо. Так чи інакше, вихідною точкою 
сюжету зображень залишається сакральне. Ті ж  орнаменти, від найпростіших 
до тих, що включають цілі сюжети, ховають в собі символіку безліч разів 
повторюваних обрядів, культових дій (докладніше про орнаменти див.: [7; 18]).

Безумовно, з часом первинне значення цих обрядів стає вже не таким 
очевидним для виконавців [25, с. 101; 32, с. 91], зображення божеств стають 
більш  „олю дненими”, перевага надається виш уканим скульптурам, а не 
примітивним ксоанам, божества на зображеннях наділяються одягом, зачісками, 
предметами побуту, звичними для їхніх шанувальників (хоча зовнішні ознаки 
навмисне зображувалися дещо архаїзованими [40, с. 49]).
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Та все ж, скульптура, живопис, як й інші засоби зображення, до пізнього 
часу не розлучаються зі своею первинною функцією -  ілюструвати ідеологічні, 
міфологічні образи, оповіді, тобто зі своїм ідеологічним, релігійним наванта
женням. Вже не кажучи про те, що жанровий живопис, зображення побутових 
сцен -  винахід не порівняно пізнього часу.

Базуючись на теоретичних засадах, можна реконструювати деякі особли
вості ідеології часу створення пам’яток. При цьому важливо враховувати те, що 
утилітарне використання зображень релігійних сюжетів не повинно сприйматись 
невідповідно. Воно не обов’язково показує низький статус представленого або 
втіленого божества, а його постійну присутність, наближеність до людини, таку 
характерну для античної рел ігії (див. напр.: [31, с. 25]. Такими буденно- 
сакральними були „вписані в структуру” скульптури на спорудах, статуетки 
замість елементів предметів туалету, тощо [19, с. 264; 37, с. 491; 53, р. 16]. Адже 
все життя в традиційному суспільстві, як і повсякденні клопоти, було насичене 
релігійними діями та уявленнями, які з переходом релігії в ранг догми зводяться 
до забобонів.

Одним з таких “побутових” втілень є зображення Афродіти на гальковій 
мозаїці в андроні будинку в Північному районі Херсонесу (рис. 1), датоване IV ст. 
до н.е. [51, р. 83]. Це одне з важливих свідчень вшанування Афродіти приватно 
за елліністичного періоду. Зображення двох фігур жінок (богинь) трактується 
по-різному, як і предмети туалету (атрибути), що супроводжують їх. Вважається, 
що це або сцена купання, або (за ґрунтовною статтею присвяченою тлумаченню 
сюжету мозаїки Д.І.Домбровського [10]) втілення кохання земного і небесного 
в двох іпостасях богині Афродіти -  Уранії та Пандемос.

З перш им трактуванням  погодитися більш  ніж  важко, через не так  
мистецтвознавчі висновки про „небуденну піднесеність реалістичних пошуків у 
трактовці фігур” [10, с. 171], як через символізм сприйняття творів мистецтва в 
давнину [53, р. 8-9].

Та сама повсякденність, буденність, диктувала особливості культу божества 
і його зображень, відображалась на відправленні культів приватно, як і на уявленні 
про „своїх” божеств та героїв родини. І навпаки, звичайні, буденні д ії сакралізу- 
валися, набували більш ніж утилітарної цінності. Родинний характер культу Афродіти 
в елліністичному Херсонесі визначав різноманітність його проявів. Бо ж культи, 
що відправлялися в колі сім’ї, на відміну від полісних, не регламентувалися наглядом 
за виконанням або законами, як і не фіксувалися особливості зображень божеств, 
проведення ритуалів та свят на їх честь. Культ божества, що мав родинний 
характер, часто набував хгонічних рис [50, р. 200-201], і це було пов’язано з умовами 
повсякденного життя його шанувальників, звичайними справами біля головного 
вогнища в домі, подіями рівня і масштабу ойкосу або сім’ї.

З огляду на все сказане сюжет мозаїки варто сприймати не як повсякденну 
процедуру купання [10, с. 172] чи еротичну сцену під час розваг в „кімнаті для
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чоловіків” 51, р. 83], а як сакральне дійство, виконуване в межах релігійної 
практики -  очищення перед культовими діями. Таке поширене у  світовій ритуаль
ній практиці омовіння завжди символізувало очищення в значенні переродження. 
Саме з водою пов’язані божества родючості та кохання у багатьох давніх релігіях 
(докладніше див.: [24, с. 102]. Атрибути богині Афродіти (голуб, водяна птаха), 
здавна асоційовані з нею (Ovid. M etamorph, XV, 386), дають можливість говорити 
саме про ритуальне омовіння, наприклад, нареченої перед весільним ритуалом. 
Аналоги відомі з вазопису, де зображувалися жіночі фігури за туалетом, також 
стоячи біля лутерія або також в процесі догляду за волоссям, у  супроводі 
Афродіти чи її символів та супутніх божеств [53, fig. 1,10-13, pi. 8,11].

При чому доведено поховальне призначення цього посуду, на якому молодими 
«нареченими» були дружини героїзованих предків, яких божества готують до 
возз’єднання в потойбічному світі [53, р. 39, 63, 180]. Це ще раз свідчить про 
взаємозв’язок найважливіших подій в житті ойкосу -  народження, шлюбу, смерті 
-  в родинній релігії. Не менш важливим був і ритуал омовіння, приготування 
померлого до початку похоронної ходи [52, р. 18, 24]. Можливо, вчасно буде 
навести висновки про сприйняття у традиційному суспільстві шлюбу як смерті і 
народження: відділення нареченої від батьківського вогнища, від попереднього 
життя, і народження її в сім ’ї чоловіка [31, с. 99-100].

Настільки тісний взаємозв’язок таких подій, як і обрядів, пов’язаних з ними, 
очевидно, проглядався в рисах культу Афродіти, в тому числі у вигляді хтонізму 
в культі богині кохання, на який нерідко звертали увагу дослідники [39, с. 62; 53,
р. 28,39; 54, р. 34]. Цікаве щодо цього порівняння орнаментального мотиву на 
гальковій мозаїці, який первинно, можливо, повністю обрамляв композицію [10,
с. 169], з таким же на одночасних поховальних стелах Херсонесу (рис. 2 ,3 ). Не 
виключено, що використання саме такої жовтої квітки (О.І. Домбровський пов’я
зує її з ліліями, рослинами, присвяченими Афродіті) в орнаменті не було випад
ковим. Науковці підкреслюють в античному мистецтві значення не лише самої 
композиції як повідомлення, а й кожного окремого предмету (атрибуту), деталі 
(символу) (див. напр.: [53, р. 37]), за якими стоїть ціла система ідеологічних 
уявлень.

Відновити ці уявлення за збереженими фрагментами пам’яток доволі важко, 
а гарантувати їх автентичність взагалі неможливо, оскільки навіть замовники 
твору мистецтва та його виконавці могли вкладати в нього геть різні смислові 
позначення. Безсумнівно інакшим було сприйняття зображення через кілька 
століть, тобто на час повторного використання мозаїчної підлоги [10, с. 169]. 
Тут треба брати до уваги те, що культи, які відправлялися в одній родині, могли 
відрізнятися від культів інших релігійних груп. Так, мешканці цього будинку з 
мозаїкою могли вклонятися Афродіті за традиціями своєї батьківщини (наприклад, 
метрополії Херсонеса або інших дорійських полісів, можливо, сусідніх районів 
Північного Причорномор’я, де Афродіта вшановувалася більш активно [1, с. 34-
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39; 4 4 ,с. 137-141; 50, р. 153;54,р . 65-66]). В ’їхньому розумінні богиня кохання 
володіла, вочевидь, і хтонічною силою.

Неоднозначно трактуються дослідниками також окремі зображення атри
бутів Афродіти, як і атрибутів інших божеств. Так, теракотові фігурки голуба, 
гуски або лебедя нерідко теж називалися жанровими [4, с. 271]. Такі зображення 
знаходили в могилах пізньоелліністичного та ранньоримського періодів. Та 
особливе місце знахідок не заважало вважати їх дитячими іграшками [3, с. 129]. 
Тільки згодом науковці піддавали більш глибокому аналізу ці однозначні на перший 
погляд зображення, беручи до уваги контекст знайдення пам’яток -  поховання.

Так, А.В. Ш евченко пов’язує зображення тварин та птахів -  голуба, півня, 
бика, собаки, коня -  з культами родючості в одній статті [47, с. 66], з хтонічними 
божествами -  в іншій [48, с. 41], що не є взаємовиключним. В.М. Зубар щодо 
цього зазначає, що з такими фігурками, розміщеними в могилах, асоціювалися 
уявлення про душі померлих предків [13, с. 101], аїхню  функцію в можна вважати 
апотропеїчною. Також можна припускати, що теракотові зображення були заміною 
реальних жертовних тварин, яких офірували певним божествам задля «знаход
ження порядку»1 [50, р. 57-59].

Корені зооморфних символів античних божеств деякі дослідники вбачають 
в пережитках давніх релігій. Вважається, що за архаїки птахи, звірі, плазуни в 
міфології сприймалися як зооморфні фетиші, ідоли [26, с. 24], і за більш пізнього 
часу залишалися незмінними атрибутами олімпійських богів [8, с. 37]. Тобто 
зображення півня, гуски, собаки не були „портретами улюблених домашніх 
тварин” [3, с. 124]. Наприклад, атрибутом Діоніса вважалася пантера або тигр, 
пізніше -  бик, Артеміди -  лань, Зевса -  лев, Аполона -  півень тощо.

Втім не варто переоцінювати, абсолютизувати зооморфні символи, адже 
тварини не були єдиними атрибутами олімпійських богів. Вказувати на культ 
того чи іншого божества могли і зображення хлібців, тих чи інших фруктів [3 8, 
с.47 ;39 ,с. 63], порід дерев [50, с. 17-20], музичних інструментів [40, с. 51],інших 
предметів, що згадувалися у міфі про божество, і відповідно, могли використо
вуватися у його культі.

„Ляльками” також довго вважали людські зображення з рухомими кінців
ками. На сьогодні й ця точка зору не знаходить під тримки. Такі фігурки вважають 
вотивними. їх пропонується відносити до культу Деметри, Кори-Персефони (або 
ж елевсинських практик, пор.: [15, с. 376]), Артеміди чи Афродіти, де відомі 
культові танці. Адже одягнені в короткі хітони ж іночі фігурки нагадують 
виконавиць ритуальних танців [47, с. 63]. 1

1 Жертовними тваринами найчастіше були вівці, свині, найкращою офірою вважався віл, 
бик, а така жертовна їжа як гуси, голуби або риба була дуже рідкісною [50, р. 55]. Тому таке 
припущення не має достатніх підстав, зважаючи на образи теракотових фігурок Херсонеса.
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У контексті поховання навіть такі „схожі на іграшки” брязкальця набувають 
особливого значення. Наприклад, Д.В. Ж уравльов трактує такі знахідки як 
апотропеї, що своїм дзвоном відганяли злих духів і були пов’язані з уявленнями 
про підземний світ [11, с. 276]. На цих брязкальцях, знайдені на пізньоскіфському 
некрополі Бельбек IV, в похованнях Боспору, було зображено дитину-Ерота, а 
форма їх нагадувала колиску або ж  труну.

Та все ж науковці досі схиляються до виділення групи жанрових зображень, 
їх  іноді навіть вважають показником достатку і соціального статусу [27, с. 134]. 
Наприклад, можна зустріти прояви таких вихідних позицій: зображення людей і 
тварин ранніх періодів існування поліса -  культові (це божества та їхні атрибути) 
[47, с. 53-56], а більш пізніх -  культові та жанрові [46, с. 51]. Або ж ще частіше 
ознаки такої точки зору: зображення на знахідках, що походять з поховань, інших 
культових місць -  культові, а всі інші -  жанрові. Загалом же, усе зводиться до 
того, що жанровими вважаються ті зображення, які автор не може віднести до 
якогось конкретного божества, його культу чи культового місця.

Розглянемо кожну з цих точок зору. Релігійність еллінів у  класичному періоді 
і, наприклад, у римському, нерідко стає предметом порівняння для дослідників 
[43, с. 65-66; 52, р. 123]. Вважається, що з плином часу зв’язки людини з культами 
общини слабшали, прагматичні домовленості з божествами, виконання одно
типних ритуалів ставали чимось нав’язаним для особи, яка шукала близькості 
до божественного. Ці процеси називають кризою античної ідеології та пов’язують 
з ознаками розпаду полісного устрою. Такі вихідні позиції, очевидно, спонукають 
дослідників відноситиусі зображення класичного періоду до культових, упізнаючи 
в людських образах богів і богинь, навіть якщо відсутні будь-які натяки на 
атрибути [22, с. 92-98; 47, с. 53], а в зображеннях римського та пізньоантичного 
періодів шукати „збірні образи”, портретизм [4, с. 270].

Зважаючи на часто згадувану в літературі консервативність, традиційність 
населення Херсонеса [ЗО, с. 13; 13, с. 126-127], можна казати про дещо пізніше, 
ніж в усіх інших античних центрах, датування «індивідуалізації» релігійності. Тільки 
з межі ер можна вести мову про певне поширення іноземних культів, та й то 
серед незначної частини населення, про збільшення свідчень вірувань, забобонів, 
тощо [42, с. 19-20; 14, с. 74]. Культова практика постійно набувала нових ознак, 
наприклад, частими знахідками з перших століть нашої ери стають світильники, 
але й на них бачимо зображення тих самих божеств та їхніх атрибутів. Тому 
зображення сатира, лані, собаки на щитках світильників Ш ст. н.е. без вагань 
трактуються дослідниками як культові [12, с. 49].

Але певні ознаки релігійної практики, а отже -  релігійних уявлень, що 
виражалися в цій практиці, залишаються без змін в Херсонесі протягом усього 
періоду античності [13, с. 124]. Тож проведення хронологічної межі між «давніми» 
і «новими» уявленнями є неможливим. Я к неможливим і некоректним є 
хронологічний поділ зображень на культові та жанрові.
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Наступним аргументом у  трактуванні зображення стає визначення культо
вим або повсякденним місця знахідки. Тобто якщо певний тип зображень знахо
дять, наприклад, не лише в некрополі, а й в  житлових приміщеннях, то він не має 
зв’язку з поховальним культом [27, с. 130]. Звичайно ж контекст є надзвичайно 
важливим при інтерпретації пам’яток. Дійсно правомірно вести корені значення 
зображень, знайдених в могилах, з релігійних уявлень і вірувань [15, с. 447], з 
поховальних ритуалів, з культу предків, тощо. Також виправданим є відповідне 
трактування знахідок на місцях культових споруд, святилищ. Та це не значить, 
що усі інш і місця перебування меш канців поселення не ставали свідками 
культових практик.

У кожному домі існувало виділене місце, де вшановували богів [36, с. 49], 
за відсутності спеціального приміщення, використовували якийсь куток будинку. 
Таким культовим місцем могла стати навіть ділянка біля входу в підвал [12, 
с. 49]. Варто зазначити, що при дослідженні житлового комплексу саме скупчення 
предметів, пов’язаних з культами, та культових зображень на деяких із них дає 
можливість дослідникові казати про існування домашнього святилища. Адже 
здебільшого воно ніяк не позначене архітектурно.

Навіть вогнище, на ж ому готували їжу ставало місцем проведення щоденних 
ритуалів [31, с. 100-101]. Тому зображення змій, розміщ ені на вівтарях [2], 
очевидно, мають таке саме культове значення як поліхромне зображення 
бородатої змії, знайдене поза «культовим контекстом», в дворі будинку [49, с. 57].

За атрибутуваннями теракот з портового кварталу Херсонеса, зробленими 
А.І. Романчук та А.В. Ш евченко, лише приблизно 15% теракотових статуеток 
не були визначені як культові [33, с. 26-27]. На цей час нема припущень щодо 
розміщення в цьому районі поліса храму, святилища, іншого культового місця, 
або ж м айстерні коропласта, де теж  могли б концентруватися культові 
зображення. Це був звичайний квартал -  з житловими та господарчими будівлями, 
зі звичайними мешканцями, що займалися традиційною для античних центрів 
діяльністю. Та, ж  бачимо, і тут наявні сліди активного релігійного життя, релігійні 
образи, втілені в мистецькі твори. Звичайно, ці образи могли цінувати і за 
„втілення прекрасного”, і за довершеність роботи майстра, але перш за все для 
херсонеситів це були зображення божеств та їхніх символів. І завданням дослід
ника є упізнати в цих творах мистецтва (ж  ми бачимо їх сьогодні) персонажів 
міфів, а не просто „прекрасних дам” чи „юнаків на конях”.

Трактування образів творів мистецтв, безумовно, є дуже складною справою. 
Адже міфічні оповіді різнилися на усіх територіях Еллади, а усна, ж  втім і 
письмова, традиція античного Херсонеса залишається для нас загадкою. Тому 
не варто поспішати відносити усі не до кінця зрозумілі нам образи до „узагальнених 
зображень” або цобутових сцен. Позиція щодо віднесення пам’яток до жанрових 
за допомогою методу виключення, звичайно ж, не є прямо декларованою. Та на 
практиці дослідники доволі часто називають зображення жанровими з огляду на
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відсутність аналогів сюжету пам’ятки, пов’язаних з культом якогось божества.
Так, наприклад, жіночі зображення поряд із такою міфологічною фігурою як 

силен, в атрибуції якої важко помилитись через специфіку образу, без вагань 
можна трактувати як ілюстрацію діонісійського пульту або навіть вакхічних 
містерій, -словом, культової композиції, де жінки є учасницями культу [21, с. 331]. 
Тут вже не так важливо, зображено в жіночому образі напівбожественних менад 
чи смертних вакханок, або ж  героїзованих учасниць містерій, що продовжують 
здійснювати ритуали в потойбічному житті [14, с. 78; 17, с. 106]. Основне тут 
те, що зображення трактуються як безперечно культові.

А вже жіночі фігури в хітонах і гіматіях, або ж менш поширені фігури повністю 
закутаних в покривало жінок, зображені окремо без точно атрибутованого 
культового образу, вважаються жанровими [20, с. 239; 27, с. 134; 33, с. 27]. 
Л.Г.Колесникова називає їх збірним образом скорботної жінки [23]. Сумніви в 
такому трактуванні знаходимо в А.С. Русяєвої, яка вбачає певні культові цілі в 
цих статуетках і вважає їх вотивами, присвяченими землеробським божествам 
[34, с. 124].

Сам образ скорботної жінки в покривалі надалі трактують як відповідний до 
образів Деметри і Кори, пов’язуючи його з хтонічними культами [29, с. 76]. 
В.М. Зубар вказує на спосіб розміщення цих статуеток (навколо урни з трупо- 
спаленням), проводячи паралелі з теракотами навколо домашніх жертовників та 
вівтарів [15, с. 450]. Та все ж дослідник продовжує називати теракоти в похованнях 
„прикрасою посмертного помешкання” (порів.: [5, с. 70]). Очевидно, тут мають 
враховуватись й етнографічні паралелі у сприйнятті процесу поховання людиною 
традиційного суспільства [7; 25, с. 101; 32, с. 91]: у цьому процесі усі деталі 
могили, усі дії учасників ритуалу були сакралізовані, мали небуденне, символічне 
значення. Тому як зображення певних предметів на надгробках, так і самі 
предмети в похованнях не могли бути випадковими (пор.: [28, с. 33; 16, с. 118; 
37, с. 460; 41, с. 321)

Тут треба знову повернутися до зображення на гальковій мозаїці, яке в нещо
давній публікації було трактоване як еротична сцена [51, р. 83]. Єдиною ознакою, 
що спонукає дослідників дати таке трактування зображенню, є нагота зображених 
жінок. Не треба забувати, що Афродіта здебільшого зображувалася саме так, 
починаючи з високої класики і на розписному посуді, й на інших виробах 
прикладного мистецтва [10, с. 198]. Та навіть в час, коли у продукції ширвжитку, 
копійованій з шедеврів мистецтва, відбувається так зване приниження міфу, 
зведення його до побутових картинок, іноді навіть «вульгарних, що доходили до 
панібратського ставлення до божества, карикатури на нього» [10, с. 192], не 
припинялося культове сприйняття зображеного божества, поклоніння йому.

Тим більше, що еллінська Афродіта не була таким однозначним божеством. 
Її культ мав давні корені, і вів свій початок від культу Великої М атері як джерела 
всього живого [50, р. 152]. За висловом А.С. Русяєвої, це один з найдавніших і
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найскладніших для розуміння культів [35, с. 18]. Т ільки пізніше вона стала покрови
телькою кохання, не втрачаючи своїх хтонічних функцій [15, с. 448]. А ще 
Афродіта не була єдиним божеством, яке зображувалося оголеним. Чомусь 
нікому не спадало на думку відносити до еротичних сцен херсонеські зображення 
Геракла, Гермеса, Кори-П ерсефони, Ерота, М енади, інш их м іф ологічних 
персонажів [6, с. 207; 14; 22, с. 92; 39, с. 59; 45, с. 82].

Вочевидь, мова мусить йти і про хронологічні відмінності у способі зобра
ження. З пізньої класики, коли «скульптура великих і малих форм, живопис оволо
діли здатністю зримо втілювати образи, вони ... оспівують оголене людське 
тіло» [10, с. 198]. Адже, за словами А.-Ж . Ф естюж’єра, «все, що викликає 
відчуття краси чи сили, для давніх греків могло бути божественним» [43, с. 17]. 
Таким чином, не варто забувати про первинне, очевидно, пов’язане з міфоло
гічним, культовим, значення кожного витвору античного мистецтва, яким би він 
не здавався нам через тисячоліття по його створенні.

Існує припущення, що «божественна субстанція» образу бога чи напівбога 
іноді забувалась, і в зображенні бачили спочатку витвір мистецтва [34, с. 155], а 
тоді вже міфологічний образ. Та задум, призначення таких зображень, вочевидь, 
були тісно пов’язані з уявленнями про персонажів міфів і відповідні культи. Адже, 
як вже зазначалося, релігійне життя не було відірване від повсякденна.

Отже, є підстави вважати, що релігійні уявлення про божества віддзеркалю
валися в херсонеських зображеннях. І такі відомі твори як галькова мозаїка, і 
прості теракотові зооморфні фігурки були пов’язані з релігійним світоглядом 
мешканців поліса. Античне суспільство, як і буць-яке інше традиційне суспільство, 
керувалося релігійною свідомістю, релігійні уявлення та відповідні практики 
торкалися усіх сторін життя кожного члена цієї спільноти. Відображеннями цих 
уявлень є не лише зображення богів у святилищах чи храмах, а й в  помешканнях, 
похованнях, що для невеликого кола кревно споріднених осіб теж ставали культо
вими місцями. Причому культовими зображеннями були не лише самі образи 
божеств. Культу, ритуалів, релігійних уявлень стосувалися і зображення атрибутів 
божеств, міфологічних учасників культу, реальних учасників в потойбічному світі, 
деталей, символів культового дійства, тощо.

Тому при визначенні характеру кожного зображення повинні враховуватися 
і датування, і контекст знахідки, а особливо тенденції розвитку античного 
суспільства того чи іншого періоду. Лише тоді алегоричні, символічні, як і усі 
інші зображення будуть правильно прочитані дослідником і відкриють доступ до 
глибшого розуміння особливостей історичного та культурного розвитку кожного 
окремого поліса.
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Tetjana SHEVCHENKO

C u lt o r  g en re  c h a ra c te r  o f som e im ages fro m  a n c ie n t C h erso n ese

Sum m ary
There are the grounds to consider that the religious ideas o f idols were reflected in the 

Chersonese art. Such known arts as the pebble mosaic, and simple terracotta zoomorphic 
figurines, were related to the religious world view of city state inhabitants. Ancient society, as 
well as any other traditional society, followed religious consciousness, religious ideas and 
proper practice touched to all parties o f life o f every member o f this association. The images o f 
gods not only in temples but also in the apartments, burial places, that for the small circle of 
blood family persons became cult places, are the reflections o f  these imaginations. Thus there 
were the cults images not only appearances o f idols, religious presentations and The images o f 
idols’ attributes, mythological participants o f cult, real participants in the next world, details, 
symbols o f cult action and others like that touched a cult and rituals.

That is why at determination o f character o f every image both dating and context o f find 
must be taken into account, but especially progress trends o f ancient society o f that or other 
period. Only then allegoric, symbolical, as well as all other images will be correctly interpreted 
by a researcher and will open access to deeper understanding o f features o f historical and 
cultural development o f every separate city state.
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УДК 903.5(477)
Володимир ТИЛІЩАК

ДО ПИТАННЯ ПРО НАЗЕМНЕ ОБЛАШТУВАННЯ МОГИЛ 
В ЧЕРНЯХІВСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Поховальні традиції населення черняхівської культури вже понад 100 років 
перебувають в центрі уваги дослідників. Щ оправда, далеко не на всі питання 
пов'язані із поховальною обрядовістю носіїв культури отримані вичерпні відповіді. 
Серед проблем, що досі залишаються не вирішеними є й питання наземного 
облаштування могил на черняхівських некрополях.

В ід поховань черняхівської культури до наш ого часу на поверхні не 
залишилося зовніш ніх ознак, що зокрема на початку дослідження пам'яток 
культури дало підстави назвати їх "полями поховань". Проте сумнівів в тому, що 
яким ось чином н о с ії черняхівської культури відзначали  м огили своїх  
одноплемінників у дослідників не має. Підставами до таких припущень є незначна 
кількість могил на черняхівських некрополях, що взаємно перетинаються [17, 
с. 19], а також точність вхідних ям при порушенні могил [1, с. 319]. Проте, чіткі 
сліди давніх наземних облаштувань черняхівських могил невідомі. Наприклад, 
Е.О. Симонович, не сумніваючись у тому, що "так звані поля поховань в давнину 
мали зовнішні позначення могил", відзначає, що "не ясно, були це прості земляні 
горбки, котрі нівелював час, чи дерев'яні споруди, згодом зотлілі". [17, с. 19]. На 
думку Г.Ф. Нікітіної, це могли бути земляні насипи [12, с. 47].

Б.В. Магомедов для поховань в дерев'яних камерах, що виявлені на низці 
черняхівських могильників, припускає можливість існування наземної частини у 
вигляді дерев'яного будиночка [11, с. 37].

Певні підстави для розв'язання проблеми наземних позначень могил в 
черняхівській культурі можуть дати матеріали Чернелів-Руського могильника, 
введення яких у науковий обіг і є метою даної статті.

Чернелів-Руський могильник, що на Тернопільщині, на сьогодні є одним із 
найбільш широко розкопаних некрополів черняхівської культури. М огильник із 
1973 по 2000 рік досліджувався тернопільським археологом І.П. Геретою [9]. 
На пам'ятці досліджені 288 поховань черняхівської культури [10, с. 2]. Щ оправда, 
матеріали пам'ятки у своїй більшості залишаються не введеними в науковий 
обіг.

У ракурсі обговорюваної проблеми особливий інтерес викликає поховання 
№ 129 Чернелів-Руського могильника, досліджене в 1983 році. Дане поховання 
являло собою непорушене трупопокладення, що залягало на глибині 1,25 м (Рис. 1). 
Могильна яма прямокутна із заокругленими кутами (2,2 х  0,7 м). Покійник 
орієнтований головою на північний схід. Померлого поклали рівно на спину, а 
руки на живіт. Череп дещо перехилений вправо. На правій ключиці лежала 
бронзова арбалетна фібула із залізною віссю, пластинчастою спинкою й підв'язним
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приймачем. Ще одна подібна фібула виявлена під черепом [5, с. 12].
Але особливістю поховання є наявність над могильною ямою великих каме

нів. Як відзначає автор розкопок у Звіті, "за межами ями, впритул до неї, біля 
північно-західного її кута виявлені два сірі камені-пісковики, що лежали один на 
другому. Дещо менший камінь лежав недалеко південно-східного кута ями й 
заходив наполовину у  її межі". [5,12]. І.П. Геретау "Звіті..." не подає інформації 
щодо глибини залягання цих каменів, але як помітно із фотографії [5, рис 34], 
камені залягали значно вище кістяка, мабуть, на рівні давньої поверхні (Рис 2). 
Таким чином можемо припустити, що саме вони відігравали роль наземних позна
чень, або були конструктивними елементами наземного облаштування могили.

Доречно зауважити, що у низці порушених поховань Чернелів-Руського 
могильника в заповнені могильних ям фіксуються поодинокі камені значних 
розмірів, які, можливо є залишками наземних позначень могил, що потрапили у 
заповнення ями при повторній її засипці після порушення поховання. Зокрема, в 
заповненні могильної ями порушеного поховання № 33 на глибині 0,6-0,8 м виявили

Рис. 1. Поховання № 129 Чернелів-Руського могильника (за: Герета, 1983, рис 33)
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камінь-пісковик розмірами 38 х  14 х 6 см [2, с. 22]. Також подібні великі камені 
виявлені на різній глибш і в заповненнях могильних ям поховань № 49,120,262, 
263,264 [4, с. 16; 5, с. 1; 8, с. 4 ,6 ,9 ]. У деяких похованнях їх було по два, зокрема, 
у похованні № 37 виявлено "два сірих каміння аморфної форми" [3, с. 4], в похованні 
№ 122 знаходився "сірий камінь-пісковик та під ним горбкуватий білий камінь - 
вапняк" [5, с. 3].

Камені у заповнення могильних ям потрапили під час повторного перекопу
вання могил. Тож не виключено, що вони могли первісно входити до наземного 
облаштування цих поховань.

Наявність поодиноких каменів у заповненні могильних ям- порушених 
поховань зустрічається і на інших черняхівських некрополях. В окремих випадках 
фіксуються й камені, що знаходились над могилами. Наприклад, поховання № 41 
Оселівського могильника, на думку дослідниці Г.Ф. Нікітіної, на давній поверхні 
могло бути позначене невеликим плоским каменем, виявленим біля південно- 
східного кута могили на глибині 0,03 м [13, с. 42, с. 11: рис. 4]. Крім того, в 
заповненні могильних ям окремих порушених поховань Оселівського некрополя 
виявлені великі камені. Наприклад, в заповнені могильної ями поховання № 9 
виявлені 3 масивних камені [13, с.17].

У заповненні могильної ями порушеного поховання № 44 могильника в 
Гаврилівці зафіксовані два великі камені, один з яких, плитчастий, мав розміри 
0,5x0,6 м. [16, с.207]. Крім того, великі камені зафіксовані над порушеними похо- 
ваннями№  83,97 тощо. А могильна яма поховання № 98 була завалена камінням. 
Як відзначає Е.О. Симонович, розвал каміння неправильно округлої форми 
виходив за межі ями. Каміння залягало на глибині 0,37-0,7 м. За припущенням 
дослідника свого часу вони лежали на рівні денної поверхні [ 16, с. 215]

На могильнику Балцати П в похованні № 20 на глибині 0,9-1 м виявлені три 
плитчастих вапнякових камені, що були перевідкладені, а  початково, як не 
виключає Е.О. Рікман, могли знаходитись над похованням. [15, с. 116]. Над 
південним краєм поховання №  23 цього ж могильника на глибині 0,3 м лежала 
кам'яна плита [15, с.116].

У Будеш тах, у  похованні № 147 розр ізнен і к істки  були перекриті 
необробленим вапняковим каменем розмірами 25 х 15 х 5 см. [14, с. 71]. А в 
похованні217 над залишками кістяка було 3 камені-пісковики [14, с. 75].

Таким чином, не можна виключати, що в деяких випадках поява поодиноких 
великих каменів в заповненнях могильних ям порушених поховань пов'язана із 
руйнуванням наземного облаштування цих могил, коли при повторній засипці в 
яму потрапляли і камені із наземних позначень поховань.

Варто також відзначити, що матеріали Чернелів-руського могильника 
дозволяють припускати, що наземні ознаки черняхівських могил зберігались 
доволі тривалий час. У Чернелеві-руському черняхівський і давньоруський 
могильники знаходяться поруч в урочищі М огилки, причому черняхівський
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могильник займає вершину пагорба, а  давньоруський розташований на його схилі. 
Але практично не виявлено випадків перекриття чи руйнування черняхівеьких 
поховань давньоруськими. [9, с. 150].

Більше того, на могильнику є черняхівські поховання, що, мабуть, були 
порушені саме в давньоруський час. Це, зокрема поховання № 193 та 249 (обидва 
північної орієнтації). В заповненні могильних ям цих поховань виявлені фрагменти 
давньоруської кераміки. В похованні № 249, згідно звіту І.П. Герети "під час 
розчистки на глибині 0,6 м натрапили на чотири уламки відхилених вінець 
кружальної давньоруської рожевуватої кераміки (два із горизонтальними 
рівчиками, що під потовщенням, а один рівчик має зверху). До такої ж  кераміки 
наложать три уламки рівного дна з фрагментом бочка посудини із шорсткою 
поверхнею, три подібні уламки дещо тоншого дна, п'ять уламків бочків подібних 
посудин, орнаментованої горизонтальними не глибокими рівчиками, багато 
уламків бочків такої ж  кераміки" [7, с. 8]. А в похованні № 193 три фрагменти 
давньоруської кераміки були виявлені поміж переміщеними кістками похованого 
в нижній частині могильної ями на глибині понад 2 м [6, с. 25].

Усе це може свідчити, що в давньоруський час наземні ознаки черняхівеьких 
могил були ще помітні. Причому, можна припускати, що наземні позначення 
черняхівеьких могил були зрозумілі давньоруському населенню. Тож, напевно,

Рис 2. Поховання № 129 Чернелів-Руського могильника, 
фото (за: Герета, 1983, рис 34)
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наземне облаштування черняхівських могил не обмежувалось розміщенням 
каменів над могилами, а ще доповнювалось якимось насипами.

Використання каменів як надмогильних відмітин відоме і для черняхівських 
трупоспалень. Зокрема на могильнику Балцага П над похованням № 33 на поверхні 
знаходилась необроблена вапнякова плита, п ід  якою  на глибині 0,6 м 
розміщувались залишки кремації [15, с. 120].

В Оселівці низка трупоспалень (зокрема поховання № 2 9 ,3 8 ,4 9 ,7 0 ,7 5 ) на 
давній поверхні була відмічена невеликими завалами каміння, що могли 
утворювати своєрідні огорожі чи вимостки [13, с. 84], або поодинокими валунами, 
як, наприклад, в похованні № 84, де залиш ки кремації перекриті масивним 
каменем, вершина якого знаходиться на глибині лише 0,08 м від сучасної поверхні 
[13, с. 76-77]. Поховання № 74, цього самого могильника на рівні давньої поверхні 
(на глибині 0,2-0,22 м) перекрите вимосткою із великих каменів, найбільший з 
яких, що розташовувався із західного боку, виходив на сучасну поверхню [13, 
с.69].

Отже, маємо підстави припускати ш ироке використання каменю для 
наземного облаштування могил в черняхівській культурі.
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Volodymyr TYLISHCHAK

То th e  q u estio n  o f th e  g rav esto n es in  th e  C h e rn y a h iv sk a  c u ltu re

Summary
In the article it is assumed that stone constructions were used for overland equipment o f the 
graves on thee necropolises o f the Chemyahiv culture. These assumptions are based on the 
materials o f Chemeliv - Ruskyj burial ground and other culture monuments on burial places o f 
which at a level o f an ancient surface some stone constructions are fixed. It is not excluded, that 
in some cases the occurrence o f separate large stones filling sepulchral holes o f the broken 
burial places is connected with the destruction of the overland gravestones when during the 
refilling up stones from the overland o f the burial places got into the hole.
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УДК 903.02(477)
Андрій ПЕТРАУСКАС, Олег ПЕТРАУСКАС

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ХРОНОЛОПЇ 
ГОНЧАРНИХ ГОРЩИКІВ ЧЕРНЯХІВСЬКИХ ПАМ’ЯТОК

ПОСТУГНЯННЯ

Гончарна кераміка є однією з найчисленніших категорій знахідок на пам’ятках 
черняхівської культури. В результаті розкопок поселень та могильників отримані 
великі серії цілих форм посудин та їх фрагментів. У свою чергу наймасовішою 
категорією в загальному різноманітті керамічної продукції черняхівської культури 
є так званий „кухонний посуд”. Ця категорія надає більш і можливість зібрати й 
обробити представницькі серії зразків для проведення статистичних розрахунків 
і виявити таким чином певні закономірності на великій кількості матеріалу.

В археологічній літературі сформувалося кілька основних напрямків у вив
ченні черняхівського гончарного посуду. Серед них, такі як техніко-технологічні 
особливості виготовлення посуду [1; 26, с. 149]; аспекти соціальної організації 
гончарного виробництва [27, с. 111-123; 62, с. 29-31]; систематизація ітипологіза- 
ціячерняхівського гончарного посуду [51, с. 46-52; 52, с. 26-42; 36, с. 17-49 та ін.]. 
У дослідженнях останніх років кухонна кераміка залучається як хронологічний 
індикатор різних етапів черняхівськоїкультури [53, с. 79-80; 64, с. 165-171,199- 
203; 6, с. 41-50].

Відзначимо, що в згаданих працях використано переважно цілі форми посудин, 
що значно звужує коло джерел. Залучення фрагментарного матеріалу з відомих 
причин не провадилося. На даний час практично відсутні дослідження масового 
фрагментарного матеріалу і в публікаціях пам’ятників наводиться, як правило, 
лише його узагальнений опис. Видається доцільним провести спеціальний аналіз 
і систематизацію зазначеної категорії знахідок, що допоможе скорегувати або 
доповнити існуючі уявлення по цій проблемі.

Джерельну базу даної роботи, головним чином, склав фрагментарний 
матеріал - вінця, днища та стінки гончарних горщиків. Значно в меншій кількості 
нам вдалося залучити цілі форми горщиків. Проте, ті особливості посудин, що 
аналізую ться, практично виклю чаю ть вади ф рагментарного м атеріалу в 
порівнянні з цілими формами.

Гончарні кухонні горщики відрізняються від інших категорій та видів посудин 
за сукупністю ознак. Переважна більшість черняхівських горщиків має округло- 
боку форму з відхиленими назовні вінцями. Співвідношення максимального 
розширення посудини та її висоти дорівнює або менше одиниці. Глина не 
відмулена. Поверхня позбавлена лощіння та складної орнаментації. Від категорії 
тарної кераміки, яка близька за наведеними ознаками, горщики відрізняються 
значно м ен ш и м и  розмірами. В ізуальне вивчення ознак на черняхівських 
гончарних кухонних горщиках, урахування попередніх досліджень та даних
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експериментальної археології дозволило отримати нові дані про технологічні ета
пи та операції їх виготовлення. М ова йде про відбір вихідної сировини, підготов
ку та додаткову обробку гончарної маси, виготовлення начину, формування полого 
тіла, профілювання верхніх частин, механічну обробку поверхні, зрізання посудини 
з круга, висушування та випалення [1, с. 67-242; 12, с. 50-71; 13, с. 65-81].

За вихідної сировини для виготовлення гончарних горщиків використовува
лися природні шини. Серед природних домішок зафіксовані: уламковий вапняк 
дрібного, середнього та великого розмірів; уламковий та оолітовий залізняк. 
Можливо, у частини зразків із незначними домішками піску в тісті, він виступає 
природною домішкою глини1.

Про підготовку гончарної маси свідчать зафіїссовані в ході обстеження такі 
пиучні домішки: жорства та пісок у зразках, де він присутній в значній кількості. 
Не виключено, що певна частина посудин виготовлялася лише із одного сорту 
чи із суміїпі декількох сортів глин. Проте для з ’ясування цього питання лише 
візуального обстеження зразків замало.

Додаткова робота з гончарною масою до початку безпосереднього виготов
лення посуду полягає у покращ енні її механічних властивостей: видаленні 
небажаних природних органічних та мінералогічних домішок; поліпш енні 
пластичності. Серед дослідженого матеріалу представлені зразки, які за своїми 
зовнішніми ознаками вказують на практично повну відсутність додаткової 
обробки гончарної маси: велика кількість природних домішок дрібного, середнього 
та великого розмірів, які виступають на зовнішній та внутрішній поверхні посудин, 
а також неоднорідна структура тіста (погано промішані грудки глини утворюють 
нерівності на поверхні). Наявні також зразки з однорідним добре підготовленим 
тістом, що вказує на використання додаткової підготовки гончарної маси.

Виготовлення начину відбувалося з використанням глиняних джгутів, сліди 
яких добре простежуються на зламах нижніх частин та денець горщиків. У верх
ній частині поезду подібні сліди практично відсутні. Ймовірно, начин виготовлявся 
до середини чи верхньої третини висоти готової посудини. При формуванні 
порожнистого тіла проводилося надання випуклої форми нижній частині та бочку 
посудини, часткове витягування також відбувалося за допомогою гончарного 
круга. Профілювання верхньої частини посудин -  плічка, шийки та вінця, в 
більш ості випадків, відбувалося за допомогою  гончарного круга. Проте 
представлені й виразні випадки, коли верхня частини посудини виконана як окрема 
частина, яка приліплювався до нижньої.

Наступна операція полягала в механічній обробці зовнішньої поверхні, яка 
представлена двома головними напрямками. Частина посудин має в нижній

1 Для однозначного твердження про його характер необхідне проведення спеціалізованих 
мінералогічних дослідів. Не виключено, що частина зразків із домішками уламкового кварцу та 
деяких інших мінералів відображають використання каолінових глин, для яких подібні домішки є 
природними.
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частині виразні сліди підрізки. Вони являють собою горизонтальні плоскі чи злегка 
ввігнуті доріжки зі слідами від зерен домішок, що випали2. Подібною операцією 
зменшувалась товщина стінок нижньої частини. Навіть після додаткового заглад
жування поверхні доріжки залишаються досить виразними. Інша частина горщи
ків не має слідів підрізки в нижній частин -  їх поверхня піддавалася заглад
жуванню.

Наступною операцією було зрізання посудини з круга. Після цього одні 
посудини так і залишалася із виразними слідами зрізання (всі вони зрізані ниткою), 
а другі проходили додаткову обробку. Експериментальні досліди показали, що 
під час виготовлення начину із використанням джгутового наліпу після зрізання 
посудини на нижній поверхні денця, в більшості випадків, залишалися щілини 
між джгутами, які утворювали небезпеку браку під час сушки та випалу. Не 
виключено, що додаткова обробка нижньої поверхні денця мала на меті не тільки 
покращення його зовнішнього вигляду, а й  усунення названих недоліків. Горщики 
з обробленими денцями ставилися вінцями на круг, на якому і відбувалася додат
кова обробка дна. Лише поодинокі випадки відбивають виправлення дефекту 
дна вручну.

Висушування посудин, як показали експериментальні досліди, в літню пору 
тривало близько двох тижнів і мало відбуватися в закритому приміщенні. Випал 
посудин та хіміко-термічна обробка поверхні відбувалася в гончарних горнах. 
Остання, в переваж ній більш ості випадків, проходила у відновлю ваному 
середовищі, внаслідок чого поверхня та зломи посудин набули різних відтінків 
сірого кольору. На деяких з них вона має більші чи менші (дуже рідко вся поверхня 
та зломи) ділянки забарвлені в різні відтінки жовтого та червоного кольорів, які 
утворилися внаслідок нагрівання цілої посудини чи її частин до високої 
температури при вільному доступі кисню (окислювальне середовище). Готові 
посудини, які не несуть на собі слідів вторинного використання, не мають подібного 
забарвлення.

Зразки кухонних гончарних горщиків, які залучено до аналізу в статті, 
походять з розкопок або зборів на поверхні пам’яток черняхівської культури, що 
розташовані в басейнах річок Стугни-Красної-Ірпеня. Вибір керамічних колекцій 
пам’яток саме цього регіону обумовлений високим ступенем його вивченості, 
яку відношенні розкопаних пам’яток, так і проведених тут розвідувальних робіт 
[19, с. 74-92; 20; 44, с. 217-230]. Суттєвим є також і факт доступності колекцій 
для візуального і метричного обстеження. Таким чином, залучено матеріали 32 
пам’яток, де загальна кількість оброблених зразків склала 424 одиниці (без 
урахування ф рагм ентів з м алих колекцій) (Д одаток 1). П ісля обробки

2 Як встановлено експериментальними дослідженнями подібні сліди можуть утворитися лише 
при використанні залізного ножа. Дерев'яні та кістяні знаряддя навіть із добре загостреним краєм 
залишають дещо інші сліди.
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Рис. 1. Схема основних типів оформлення днищ  і вінець гончарних горщиків 
пам’яток черняхівської культури Постугняння.
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фрагментарного матеріалу для порівняння отриманих результатів нами залуча
лися й цілі форми з пам’яток вказаного регіону -Ч ерняхів, Дерев’яна, Обухів-1 
та 1а, Велика Бугаївка, М алополовецьке-23 та з інших пам’яток черняхівської 
культури Завадівка, Ж овніно, Ромашки, Переяслав-Хмельницький, Ж урівка 
Ольшанська, Косанове [8, с. 124-144; 15, с. 77-136; 17, с. 99-108; 43; 56, с. 8-12; 
58, с. 155-170; 74, s. 224-351].

Для коректності статистичних розрахунків і висновків пам’ятки Постугняння 
формально були розділені на дві групи, в залежності від кількості залучених для 
аналізу зразків - колекції великі (репрезентативні) і малі (нерепрезентативні). До 
першої групи віднесені колекції, що нараховують понад десять фрагментів, другу 
склали ті, що включають менше десяти зразків. Колекції з достатньою кількістю 
зразків були оброблені нами відповідно до програми опису і результати цієї 
обробки розглядалися як основні. Колекції з малою кількістю зразків, оброблені 
сумарно й отримані результати розглядалися як допоміжні. Фрагментарний стан 
кераміки, її численність і розмаїття зажадали розробки спеціальної методики її 
обробки. Основні її етапи складаються зі створення списку ознак, системи опису, 
статистичних розрахунків і порівняльного аналізу.

Для обробки гончарної кераміки черняхівських пам’яток нами розроблений 
список ознак. Він містить у  собі шість основних сукупностей, що складаються з 
груп ознак. Останні, у свою чергу, поділяються на більш дрібні або елементарні 
ознаки. Кожен з підрозділів списку ознак отримав цифрове позначення. Організація 
списку припускає принцип підпорядкованості ознак. Таким чином, опис фраг
мента кераміки можна представити у  вигляді сукупності цифрових значень, що 
значно спрощує як саму процедуру опису, так і подальшу статистичну обробку 
матеріалу. Побудований подібним чином список ознак є відкритою системою і 
розрахований на максимально повний опис кераміки. Обґрунтування і детальний 
опис критеріїв кожної ознаки нами не наводиться в зв’язку з великим обсягом 
списку. Загалом у  списку, проаналізованих з цією метою ознак, використано більш 
100 (Додаток 2). Виходячи з конкретних цілей нашого дослідження, за основні 
елементи опису й аналізу вибрано такі ознаки - форма (особливості оформлення 
днищ і вінець), поверхня (характер обробки придонних частин), а також склад 
гончарної маси.

Після обробки представницьких колекцій були відібрані ознаки, значення яких 
виявилися відмінними для різних колекцій. Для кожної вибірки було розраховане 
сумарне значення цих ознак виражене у  відсотках і побудовані діаграми їхнього 
розподілу (рис. 2).

Так, у профілюванні днищ пропонується виділяти три різновиди. Кільцеві 
днища -  мають спеціально сформований піддон у вигляді кільця. Плиткові 
днища оформлені у вигляді плитки, краї якої обов’язково виступають за межі

3 Посилання на першоджерела для цих пам’яток наведені в Додатку 1.
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(чи на рівні) нижньої точки придонної частини посудини. Плоскі днища не мають 
додатково сформованих деталей, краї такого денця утворює перетин площини 
придонної частини посудини і нижньої поверхні днища (рис. 1).

В обробці нижньої поверхні днища пропонується виділяти два різновиди: 
додатково оброблені, котрі мають сліди додаткової обробки на гончарному крузі, 
і горщики без додаткової обробки днища тобто ті, котрі зрізані ниткою. Остання 
ознака добре розпізнається на фрагментах тому, що має специфічні сліди, які 
залишаються при зрізанні посудини з гончарного кола за допомогою нитки.

Обробка зовнішньої поверхні придонної частини знайшла відображення в 
слідах різної спрямованості підрізувань і загладжувань. Сліди горизонтального 
або вертикального підрізування збереглися на поверхні у  вигляді горизонталь
них або вертикальних «доріжок» (смужки різної довжини і ширини) залишені 
інструментом під час підрізуванні посудини4. Загладжена зовнішня поверхня 
придонної частини горщиків не має слідів вертикального і горизонтального 
підрізування і слідів від зерен домішок, що випали.

Ступінь розвиненості вінець визначається по співвідношенню їх товщини та 
довжини. До добре розвинених вінець належать зразки, у  яких загальна довжина 
набагато перевищує товщину стінки посудини (товщину вінець). До цієї ж  групи 
слід віднести вінця із ускладненою конфігурацією профілю -  манжетоподібні, Г- 
подібні тощо. У розвинених вінець загальна їх  довжина приблизно дорівнює 
або не набагато переверш ує товщ ину стінки посудини (товщ ину вінець). 
Нерозвинені форми вінець ті, довжина яких менше товщини стінки посудини 
(товщини вінець) (рис. 1).

За ступенем розвиненості шийки горщиків також пропонується виділяти три 
можливих варіанти: добре розвинена шийка -  загальна довж ина ш ийки 
перевершує товщину стінки посудини (товщину шийки); розвинена шийка - 
загальна довжина шийки приблизно дорівнює чи не набагато перевершує товщину 
стінки посудини (товщину шийки); нерозвинена шийка - загальна довжина шийки 
менше товщини стінки посудини (товщини шийки) (рис. 1).

Візуальний аналіз зразків гончарного кухонного посуду черняхівських 
пам’яток Постугняння дозволяє виділяти природні та штучні домішки в глині, 
що застосовувалися для їхнього виготовлення. Я к природні домішки зафіксовані 
залізняк (оолітовий і уламковий) та вапняк (уламковий). Штучні домішки це 
жорства, шамот, пісок (у великій кількості) та залишки від органічних домішок 
(трава, зерно тощо).

Таким чином, серед оброблених колекцій були виділені дві групи пам’яток, 
які відрізняються між собою відсотковим показником цих ознак. Різниця у  варіації 
ознак склала від 10 до 100%.

4 Сліди такої підрізки часто плутають с горизонтальними слідами від випавших зерен, які 
утворюються під час обробки поверхні посудини на гончарному крузі.
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Рис. 4. Гістограма розподілу та поширення гончарних горщиків 
з домішками жорстви в глині на пам’ятках Постугняння.

Номери пам’яток на гістограмі та карті:
1. Оленівка-2; 2. Оленівка-3; З.ВеликаМотовилівка-1; 4. Малополовецьке-2; 5. Глеваха; 
6. Оленівка-4; 7. Обухів-1 (об’єкт 24); 8. Великі Дмигровичі-4; 9. Дерев’яна; 10. Обухів-1 
(об’єкт 32); 11. Велика Бугаївка; 12. Обухів-1а.

Для горщиків пам’яток першої групи встановлюється перевага днищ на 
кільцевому чи плитковому піддоні з додатковою обробкою їх на гончарному крузі 
(рис. 2; 3). Глина посудин у більшості випадків не містить штучних домішок, лише 
незначна кількість зразків має штучні домішки в ш ині (максимальне значення до 
31 % у Малих Дмитровичах-4) (рис. 2; 4). Придонні частини горщиків з цих пам’яток 
із зовнішньої сторони мають сліди горизонтального, рідш е вертикального 
підрізування та сліди зерен домішок, що випали. До цієї групи належать колекції 
кераміки з пам’яток: Обухів-1 та 1а, Григорівка, Малі Дмитровичі-4, Велика Бугаїв
ка, Черняхів, Дерев’яна (рис. 6-9). До цієї самої групи варто віднести колекції 
представлені менше ніж десятьма зразками посуду: Барахга-5, Тростинка-3, Велика 
Вільшанка-пункти 7,10 і 11, М алі Дмитровичі-3,Макішка-4, Копачів, Жуківці.

Найвиразніші серії фрагментів та цілих форм горщиків цього типу походять 
з пам’яток поблизу Обухова-Черняхова-Бугаївки, тому умовно цей тип кухонного 
посуду названий нами -  горщики обухівсько-бугаївського типу (рис. 15).
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Рис. 5. Карта поширення пам’яток з різними типами гончарних горщиків
вПостугнянні.

I. пам’ятки з переважанням горщиків першого типу («обухівського»); а - репрезентативні 
колекції; б - не репрезентативні колекції; 2. пам’ятки з переважанням горщиків другого 
типу («оленівського»); а - репрезентативні колекції; б - не репрезентативні колекції;
3. пам’ятки з переважанням третього типу горщиків («малополовецького»); 4. зона 
поширення черняхівських пам’яток з вельбарськими елементами; 5. зона поширення 
черняхівських пам’яток з київськими елементами;
Список пам’яток: L Велика Мотовилівка-1; 2. Оленівка-3; 3. М алі Дмитровичі-4;
4. Гришрівка; 5. Обухів-1; 6. Оленівка-4; 7. Оленівка-2; 8. Велика Бугаївка; 9. Глеваха;
II . Черняхів; 12. Дерев’яна; 13. Обухів-1а; 14. Велика Сштинка-2; 15. Малополовецьке-2; 
16. Дідівщина; 17. Жуківці; 18-20. Барахти, пункти 2 ,3 ,5 ; 21-22. Тростинка, пункгиЗ, 4; 23- 
25.ВеликаВільшанка,пункти7,10 ,11;26.МаліДмитровичі-3;27.Макіївка-4; 28. Копачів; 
29-30. Мотовилівська Слобідка, пунктиЗ, 5; 31. Велика Мотовилівка-2.

Для кухонної кераміки пам’яток другої групи характерні розвинені та 
нерозвинені вінця та шийки, плиткові та плоскі днища без додаткової обробки на 
гончарному колі. Досить часто днища цих посудин зберігають сліди зрізу ниткою. 
Придонна частина горщиків із зовнішнього боку загладжена і не має слідів додат
кового підрізування. Значна частка кераміки в цих колекціях має штучні домішки 
-  пісок у великій кількості та жорству (до 90% в Оленівці-2). Остання ознака 
дуже характерна для посуду цієї групи, відсотковий її покажчик в колекціях колива
ється від 30% до 90% (рис. 2-4). До пам’яток цієї групи відносяться Велика 
М отовилівка-1, Оленівка-3, Оленівка-4. Такі пам’ятки як Барахти-2 та Велика
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М отовилівка-2 з малими колекціями переважно мають ознаки характерні для 
горщиків другої групи. Найвиразніша серія цієї Групи посуду у межиріччі Стугни 
та Красної представлена з поселень навколо Оленівки та Великої М отовилівки 
(рис. 2-3). Беручи до уваги, що це виключно фрагменти горщиків, для більш 
виразної та повної характеристики цього типу нами залучений комплекс кухонного 
посуду подільського могильника Косанове [15; 74, Katalog]. Колекція горщиків 
тут представлена 19 цілими формами (рис. 14). Для, переважної більшості з них 
притаманний описаний вище комплекс ознак, тому далі в тексті, горщики цієї 
групи умовно названі нами горщиками оленівсько-косанівського типу.

Третю групу складають горщики, які сполучають в собі ознаки обробки 
зовнішньої поверхні та домішок зазначених вище груп, але відрізняються формою 
днища (плиткові) і в переважній більшості середньорозвиненими формами вінець. 
До цієї групи належать горщики з гончарного горна в Малополовецькому-2 (рис. 
10) і двох об’єктів верхнього горизонту поселення Глеваха. Зважаючи на дуже 
однорідний склад комплексу з горну біля М алополовецького в подальшому ця 
групу горщиків умовно позначається як горщики малополовецького типу.

Пам’ятки з керамічними колекціями, що віднесені до групи недостатньо 
репрезентативних, у цілому, також розділилися згідно вказаних груп. Певна 
частина пам’яток має невиразну позицію, що можливо пояснюється обмеженим 
розміром вибірки. Серед таких пунктів - Барахти-3, Тростинка-4, М отовилівська 
Слобідка-3 та 5.

Картографування виділених груп пам’яток регіону дозволяє окреслити певну 
тенденцію щодо їхнього територіального поділу, особливо для перших двох груп. 
Так, пам’ятки з горщиками першої групи займають нижню та середню течії 
річок Стугни-Красної. Пам’ятки другої групи головним чином концентруються 
у верхній течії Стугни, середній течії Ірпеня і тільки одна пам’ятка зі схожими 
особливостями гончарних горщиків знаходиться в межах середньої Стугни. 
Пам’ятки з переважанням горщиків малополовецького типу розташовані у верхній 
та середній течії Стугни. Слід зазначити також черезсмужне розташування 
пам’яток з різними типами кухонної кераміки в цій частині Стугни (рис. 5).

Виявлені розходження в способі приготування глини й оформленні профільних 
частин гончарних горщиків у  Постугнянні, на наш погляд, можуть відбивати 
часову еволюцію цієї групи посудин або технологічні особливості різних гончарних 
традицій.

Закриті комплекси з гончарними горщиками в цьому регіоні переважно 
представлені похованнями, рідше такі об’єкти досліджені на поселеннях. Тому 
для порівняння нами залучені матеріали пам’яток Постугняння, що датуються 
за сукупністю знахідок, а також закриті комплекси з пам’яток Середнього 
Подніпров’я. З цією метою нами було відібрані й проаналізовані комплекси, де 
виявлені горщики датування яких визначається відносно надійно. З території 
Постугняння до таких можна віднести: Черняхів/ поховання 262 і 264 (рис. 9);
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Рис. 6. Комплекси поховань черняхівської культури з гончарними горщиками на
могильнику Обухів 1а - №7 (1-11), №12 (12-14).
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Обухів-1/об’єкт 24 (рис. 11); Обухів-la / поховання 7, 12 (рис. 6); Дерев’яна/ 
поховання 31 (рис. 7); Глеваха, верхній шар /будівлі 4, 5 і 7; Велика Бугаївка/ 
поховання20,91,93,100,111,115,126,146 (рис. 8). Розширити кількість поховань, 
які містили кухонний посуд, дозволяють матеріали могильників Середнього 
Подніпров’я - Жовніно-Бурти/ п. 1; Ж урівка Ольшанська/ пп. 5, 14; Завадівка/ 
пп. 2, 5; Переяслав-Хмельницький/ п. 2; Ромашки/ п. 40. Відібрані комплекси 
можливо згрупувати в три групи з відносно стійким сполученням речей (рис. 
16). Групи відображають три послідовних періоди відносної хронології розвитку 
комплексів черняхівські пам’яток, які містять кухонні горщики. Речі, які там 
знайдені, можливо синхронізувати із загальноприйнятими схемами відносної 
хронології черняхівської культури або центральноєвропейськими схемами. 
Загалом вони відповідаю ть фазам H-V за Є.Л . Гороховським, C2-D за К. 
Годловським та Я. Тейралом [9, с. 34-46; 72, Р1. Ш-IV; 80, s. 227-249]. Усі ці 
комплекси в цілому можуть бути датовані від рубежу 3/4 ст. до початку 5 ст.

Найбільш ранні комплекси, які містять горщики, на Середньому Дніпрі, в 
тому числі і Постугнянні, що відносяться до першого періоду, знайдені в Бугашці/ 
п. 111 та Завадівці/п. 5.

З поховання 5 в Завадівці походить омегоподібна пряжка (рис. 13: 9), яка є 
діагностом  ф ази С2 і належ ить до горизонту «кн язівськи х  поховань» 
європейського Барбарікума [72, PI. III; 73, s. 372, Tabl. III; 80, s. 181]. У 
черняхівських комплексах вони знайдені ще в Ружичанці/ п. 1, Чернеліві-Руському/ 
п. 265. Інші випадки це випадкові знахідки або склад комплексів викликає 
сумніви5. Нижня хронологічна межа фази за даними центральноєвропейських 
знахідок визначається 60-70-ми роками Зет. З цим же періодом слід пов’язувати 
і пряжку з гранчастим перетином рамки з поховання 111 в Бугаївці, бо аналогічні 
форми зустрінуті в одному комплексі з омегоподібними пряжками в тих же 
князівських похованнях -  Хасслебен/ п. 14, Льойна/п. 3-1926 [76, Taf. 10: 8 ,12, 
13; 77, Taf. ХУШ] та ін.

Крім зазначених вище, в межиріччі Стугни та Ірпеня відомі пам’ятки з 
гончарним кухонним посудом, які за знахідками датуються другою пол. З -поч. 
4 ст. Це поселення Велика Снітинка-2 (серія гребенів з низькою дугоподібною і 
трапецієподібною  спинкам и; гладкі п ід в ’язн і ф ібули) [28, с. 94-116.]; 
Малополовецьке -2 (уламок фібули «потворного» типу, гладка підв’язна фібула) 
[68, с. 61-163]; нижній горизонт поселення Глеваха (гладкі підв’язні фібули, гребені 
з низькою дугоподібною спинкою) [61, с. 103-106]. В об’єктах і культурному

5 Мова йде про випадкові знахідки (Дерев’яне) або належність їх до закритих комплексів 
викликає сумніви-Косанове/п.5-1964,2-1964, Ружичанка/пп. 44,57 [74, Katalog, Grab 5-1963,2- 
1964; 3, с. 122,124,рис. 18,21;5,табл. 23,26]. Наявність омегоподібних пряжок в трьох перших 
фазах схеми Є. Л.Гороховського, ймовірно, пов’язана з проблемою визначення складу комплексів 
з Ружичаики, звідки походить більшість залучених до схеми екземплярів [9, фази 1,2,1/2, с. 42- 
431. Нам здається, що в черняхівській культурі вони мали більш обмежений час існування.
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Рис. 7. Комплекс поховання №31 з гончарними горщиками на могильнику Дерев’яна.

шарі цих пам’яток знайдені уламки гончарних горщиків. Однак, перераховані 
вище ранні предмети, за винятком Глевахи, не мають безперечної прив’язки до 
комплексів. Косторізні точки і залишки будівель, що досліджені у  Великій Снітинці- 
2 не можна розглядати як закриті комплекси, оскільки межи цих споруд 
визначалися винятково за скупченням матеріалу. В такій ситуації не виключене 
стратиграфічне нашарування різночасових знахідок. Сприятливіші ґрунтові умови
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Глевахи дозволяли впевнено окреслювати комплекси будівель. Зазначимо, що 
жоден з датованих об’єктів раннього горизонту Глевахи не містить гончарних 
горщиків черняхівського типу [60, с. 97-104]. Як певне підтвердження того, що 
горщики не характерні для ранніх черняхівських пам’яток межиріччя Стугни та 
Ірпеня можна розглядати і те, що для всіх трьох вищезгаданих поселень відзна
чений великий відсоток ліпного посуду (близько 50-60%), а в групі гончарного 
посуду значна частка належить столовому, або ж гончарна кераміка взагалі 
представлена винятково нею [28, с. 97 ;60 ,с. 104]. Крім згаданих вище поселень 
цього регіону можна згадати ще ряд пам’яток з речами 3 ст., де знайдений 
лише гончарний столовий посуд черняхівського типу -  Нові Безрадичі [61, с. 
71], Х одосівка-Заплава [41, с. 175-198] та ін. О тже, матеріали пам ’яток 
межиріччя Стугни та Ірпеня вказують на те, що гончарні горщики не характерні 
для пам’яток 3 ст.

Для з ’ясування початку виробництва гончарних горщиків на Середньому 
Дніпрі особливий інтерес становить комплекс поховання 2 із Завадівки, де знайдене 
ранні речі та гончарні горщики [Кравченко, 1973,102-103, рис. 6-7] (рис. 12; 13). 
За схемою Є. Л. Гороховського, пряжка з цього поховання відноситься до тонко- 
рамчастих і синхронізується з І фазою черняхівської культури, тобто 230-270 рр. 
[9, с. 37, № 4]. На наш погляд, позиція пряжки у відносній хронології культури 
визначена не зовсім вірно6. Пряжка з поховання 2 має рамку розмірами 2,7x3,2 см 
майже круглої форми, її передня частина сильно потовщена (перетин більше 
0,5 см). Корпус пряжки має виражену гранчасту форму й, імовірніше за все, він 
мав 6-тиграний перетин. Язичок фацетований, з майданчиком в основі, його закін
чення не в виходить за межі рамки (рис. 12:12). До характерних рис завадівської 
пряжки слід віднести масивний гранчастий корпус з помітним потовщенням його 
передньої частини. Такі морфологічні дані не відповідають “тонкорамчастим” 
пряжкам за класиф ікацією  Є.Л. Гороховського. П ряж ки з багатогранним 
(кованим) перетином рамки досить рідко зустрічаються на черняхівських пам’ят
ках-Компанійці/п. 1, Велика Бугаївка /к.ш ., можливо Рижівка/п.З [25, с. 3-4; 32, 
с. 160-162; 40] та ін. До складу інвентарю поховання в Компанійцях, крім дуже 
подібної до завадівської пряжки, входила і кнопкова фібула. Появу останніх не 
можна пов’язувати з початком черняхівської культури, на що вказують інші 
•закриті комплекси могильників з такими фібулами- Косанове/п.59-62, Тодірень/ 
п.З, Данчени/пп. 49, 154 [9, фаза 3, №49; 39, с. 29; 69, с. 184] та ін. За межами 
черняхівської культури ціла серія подібних пряжок походить з сарматських 
пам’яток -  Буденівська Слобода, Нові Санжари, Градешка, Кішпєк, Чауш та ін.

6 На жаль, колекція знахідок із Завадівки збереглася частково. В тому числі не вдалося 
віднайти і частину індивідуальних знахідок. Нами виконані нові креслення речей з колекції пам’ятки 
в фондах ІА НАНУ В архіві Н.М. Кравченко збереглися фотографії та описи деяких індивідуальних 
речей. За цими даними нами зроблені нові креслення знахідок, в тому числі і пряжок з поховань 2
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Рис. 8. Комплекси поховань черняхівської культури з горщиками на могильнику
Велика Бугаївка - №115 (1-6), № 126 (7-21).



69

[63, рис. 1: 38; 31, рис. 6, В-3, 8, В-2,3, 9, Б-1, 9, В-5,9; 14, с. 243]. На думку 
дослідників більшість цих пам’яток слід датувати кінцем 3 -  пер. пол. 4 ст. або 
взагалі 4 ст.[63, с. 21; 31, с. 204-206, рис. 1; 14, с. 243]. З того самого поховання 
2 в Завадівці походять уламки скляної посудини та рогового гребеня, які також 
дозволяють уточнити його датування. Уламки скла належали тонкостінній 
посудині прозорого скла з бірюзовим відтінком, зовнішня поверхня якого була 
декорована тонкими накладними нитками одного кольору із посудиною7. Колір 
скла, товщина стінки, накладний декор вказують на ознаки, які притаманні 
келихам типу Еггерс 211-213. Нижня дата їх  поширення збігається з фазою С2 
центральноєвропейської хронології [70], хоча в черняхівській культурі такі форми 
могли існувати і в більш пізній час [9, с. 44; 46, с. 29-30; 42, с. 66-67]. Від кістяного 
гребеня залишилися бронзова заклепка, вставки та накладні пластини, останні 
орнаментовані “циркульними” колами та заглибленими лініями. Відновити форму 
спинки не вдалося. В хронологічному відношенні звернемо увагу на те, що ранні 
форми гребенів цього типу у Східній Європі не мають орнаментації -  Ружичанка/ 
п.24,Ч ернелів/п.9 6 ,Глеваха,Боромля-2таін. [З,рис. 1 5 :1 ;7 ,Т .П .-р и с .4 :Г ;6 0 , 
рис. 4:2; 5: 5; 34, с. 150-151]. Звичай прикрашати зовнішні пластини гребенів 
притаманний більш пізнім етапам розвитку культури, ймовірно з початку 4 ст. 
[68, с. 43-47; 67, с. 244-246]. Отже датування поховання 2 з Завадівки, на наш 
погляд, слід окреслити пер. пол. 4 ст. н.е. і віднести його до другої групи в 
періодизації комплексів Над дніпрянщини з гончарними горщиками.

Отже, появу кухонних горщиків в Постугнянні за закритими комплексами 
слід визначати принаймні не раніше середини 3 ст., скоріше за все кінцем 3 -  
початком 4ст. Нам здається, що горщики не вироблялися на ранньому етапі 
черняхівської культури про що, певним чином, свідчать розглянуті вище матеріали 
пам’яток Середнього Подніпров’я. Додамо також, що і комплекси поховань з 
безперечно ранніми речами в Ромашках/п. 41 (фібула гладка з трикутним 
перетином корпуса, трапецієподібний гребінь) та 43 (біовальна пряжка) [58, с. 155- 
170] містили тільки ліпний та гончарний столовий посуд. Додамо також, що і 
найбільш ранні поховання з інших регіонів культури, як правило, не містять 
гончарних горщиків: Чернелів-Руський/пп. 111,130,131, Данчени/п. Ю ,Оселівка 
/п. 22 , Раківець /п. 4, Косанове /пп. 27-1961, 2-1964, 32 та ін. [7, рис. З, 4; 50, 
с. 29-30, табл. XVH; 35, табл.14; 4, с. 145-146; 74, s. 320, 343]. Кераміка в цих 
похованнях представлена винятково гончарним столовим і ліпним посудом. Слід 
додати також, що в хронологічних схемах де залучені гончарні кухонні горщики, 
вони синхронізовані з пізніми періодами (фазами) культури (могильників) -  за 
Гей/Бажан, періоди 3-5,310/320-400/410 рр. [6, табл. 69], за Ш аровим, фази Ш-

7 Кравченко, 1973, С. 107, Рис. 7:5. В описі уламків дослідниця зазначила такі ознаки -  врізані 
заглибленій, шліфований овал та наявність кільцевого піддону. Оглвд сильно деформованих вогнем 
уламків кубка дозволяє впевнено казати лише про наявність накладних смужок (рис. 12:13).
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Рис. 9. Комплекси поховань черняхівської культури з горщиками на могильнику
Черняхів - №262 (1-4), №264 (5-14).
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IV могильників Косанове-Данчени, 310/320-біля 375р.8, за Петраускасом, фаза 
З в Косаново та фаза 2 в Гаврилівні, 320/330 - після 80-х років 4 ст. [46, с. 29-30; 
74, s. 266-267, 293]. Отже, такі спостереження узгоджуються й з матеріалами 
черняхівських пам’ятників Постугняння.

Другий період складають такі комплекси поховань: Завадівка/ п. 5, Дерев’яна/ 
п.31, Обухів-1а/п.7, Бугашка/ 20,100,126, Переяслав-Хмельницький/ п. 2; Ромаш
ки/ п. 40. До складу цих поховань входять пряжки типу Келлер А та масивні з 
гранчастим перетином рамки; гребені з трапецієподібною спинкою (три- та 
одношарові) та дугоподібною середньої висоти (можливі невеликі заплічка); 
щиткові фібули, фібули воїнські із звуженою донизу ніжкою, підв’язні фібуїш типу 
Гороховський/Б 1-2; скляні кубки типу Еггерс/211 -213 та 220-221. Ці речі можливо 
синхронізувати з фазами С2 (кінець), С3 за К. Годловським та Я. Тейралом [72, 
Р1.Ш, 11,18, fig. 18; 80, s. 182, abb. 1:12-20] або фазами ПІ та IV заЄ .Л . Горохов- 
ським [9, с. 34-46]. Щодо абсолютних дат, то цей період обмежується в цілому 
першою половиною 4 ст. н.е.

Найбільш пізні комплекси з території Середнього Подніпров’я складають 
третю групу в періодизації, яку склали наступні комплекси: Велика Бугаївка /п. 
91,93,115,146,Черняхів/пп.262,264,Обухів-1/об’єкт24,Обухів-1а/п. 12,Жовніно- 
Бурти/ п. 1, Журівка Ольшанська/ пп. 5,14. Комплекси містили гребені з прямими 
плічками та дугоподібною спинкою (одно- та тришарової конструкції), з високою 
дугоподібною спинкою; підв’язні фібули великих розмірів та двопалстинчасті; 
пряжки із сильно потовщеною передньою частиною; скляні кубки типу Еггерс/ 
230, 233-237, гостроконічної форми та декоровані накладками із синього скла 
(рис. 16). Такі речі синхронізуються з фазами відносної хронології Центральної 
Європи: фаза D за К. Годловським, фази С3 (частково) та D, (переважно) за 
Я. Тейралом [72, pi. IV, 1-3,7, % 1 8 ; 80, s. 182, abb. 2: 3 ,18 ; 3 :4 ,1 0 ,1 3 ,1 5 ,2 0 ]; 
фази IV-V за Є.Л. Гороховським [9, с. 43-46]. В абсолютних датах цей проміжок 
можливо обмежити серед. 4 ст. -  поч. 5 ст. н.е.

Отже час появи гончарних горщ иків на П остугнянні й, можливо, на 
Середньому Дніпрі можливо пов’язувати з кінцем 3-го - початком 4 ст., а їх 
виготовлення продовжується до кінця існування пам’яток черняхівської культури. 
Визначивши в такий спосіб загальну хронологію існування кухонних горщиків на 
черняхівських пам’ятках П остугняння, ми спробували простежити часову 
еволюцію деяких елементів горщиків. Розміщення датованих комплексів з 
горщиками у відносній послідовності дозволяє зробити кілька попередніх 
спостережень (рис. 16).

-  для кіїщ я 3 -  поч. 4 ст. горщики представлені поодинокими формами

8 В роботі спеціальний розділ присвячений аналізу хронології черняхівського посуду. Однак, 
більш детально автор аналізує столовий посуд, лише в таблицях горщики розміщені в пізніх фазах 
могильників без будь-яких коментарів [64, табл. П, IV].
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Рис. 10. Малополовецьке-2.
План та розрізи передгорнової ями та гончарного горна(1-2), гончарні горщики (3-13).
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(Завадівка /пп. 5, Бугаївка /п. 111), які мають прості, слабо відігнуті вінця з 
краплеподібним профілем; днища плиткові, деякі з них з невеликим бортиком, 
що наближає їх до плоских днищ (рис. 16:1-2).

-  в пер. пол. 4 ст. (Завадівка /п. 2, Бугаївка /п. 20 ,100 ,109 ,126 , Дерев’яна / 
п. 31, Обухів Іа/п. 7, Переяслав-Хмельницький/п. 2, Ромашки/п. 40) наявні горщи
ки з плоскими або плитковими днищами. Днища з кільцевим піддоном поодинокі. 
Вінця короткі або дещо подовжені, краплеподібні в перетині (рис. 16:9-20).

-  з сер. 4 -  до поч. 5ст. продовжують існувати плиткові денця, майже не 
відомі випадки плоских днищ та поширюються кільцеві днища (Черняхів/пп.262 
і 264, Ж овнін-Бурти/п.1, Ж урівка-Ольшанська/пп. 5 ,14 , Бугаївка/п. 91 ,93 ,115 , 
146). Крім попередніх форм, поширюються ускладнені добре розвинені форми 
вінець -  сильно відігнуті, з «уступом під кришку», Г-подібні тощо (рис. 11:3-10; 
16:41 ,45 ,47-49 ,56-58)9.

Проте, слід зазначити, що хронологічні відмінності у  морфології черняхівських 
горщиків слід розглядати на цьому етапі лише як попередні спостереження, що 
потребують подальшого уточнення. Різні форми днищ і верхніх частини могли 
використовуватися і одночасно. Особливо це стосується плиткових днищ, слабо- 
та середньорозвинених форм вінець. Плиткові днища, як засвідчують матеріали 
Постугняння, притаманні всьому періоду виготовлення горщиків (рис. 16).

Таким чином, щодо часової еволюції окремих елементів кухонних горщиків 
та їх як окремої групи посуду, можна зазначити, що на Постугнянні їх виробництво 
починається з кінця 3 ст. і продовжується до часу зникнення культури. Наявність 
горщиків трьох головних різновидів у цьому регіоні черняхівської культури 
представляється не синхронною. Найбільш ранніми ймовірно є горщики на 
плитковому та плоскому піддоні. Як елемент; характерний для пізніх комплексів 
з горщиками, приблизно з середини 4 ст., в басейні Стугни та Ірпеня можна 
розглядати добре розвинені шийки, ускладнене профілювання вінець і формування 
днищ на кільцевому під доні.

Розвиток від простих морфологічних форм у виготовленні посуду (горщики 
першої групи) до більш  складних (горщики другої групи) виглядає досить 
логічним. Класичний зразок еволюції в часі окремих елементів форми посудини, 
зокрема профілювання вінець, зафіксований для горщиків давньоруського часу 
10-13 ст. Аналіз горщ иків з пам’яток черняхівської культури Постугняння 
свідчать, що такий напрямок еволюції в оформленні верхньої частини також

"У цьому відношенні звертають на себе увагу знахідки фрагментів гончарного черняхівського 
посуду в житлі київської культури з Мотовилівської Слобідки-4. Знайдені тут уламки днищ 
гончарних горщиків мають тільки кільцеву форму [11, рис. 24:8-10]. Житло можна датувати 
кінцем 4 ст. - поч. 5 ст. на основі типології ліпного посуду, атакож уламка стінки керамічного котла 
с виУфішніми вушками. Подібна форма походить з житла в Леськах, де знайдено уламок дзеркальця 
аналогічного тому, яке походить з поховання біля Барахтянської Вільшанки і датується 5 ст. н.е. 
І-Ч с. 48-49,59, рис. 12: 5,18:7; 16, с. 75-79].
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Рис. 11. Датуючи речі та гончарний посуд з об’єкту №24 на поселенні Обухів-1.



75

можливий10. В той самий час, на наш погляд, для черняхівських горщиків хроноло
гічна еволюція виразно відобразилися в різних формах денець, що ймовірно варто 
розглядати як специфічну рису черняхівської гончарної традиції. Якщо наше припу
щення про те, що виготовлення горщиків в черняхівській культурі продовжувалося 
близько ста років є вірним, то цілком припустимо, що зміна профілю черняхівських 
горщиків за цей час не встигла придбати настільки виразних відмінностей, як це 
фіксується в давньоруському посуді. Давньоруські горщики виготовлялися у 
ширшому хронологічному діапазоні -  протягом трьох сторіч, отже і зміна форми 
вінця там набула більш виразного вигляду.

М и не виключаємо також, що зафіксовані відмінності в оформленні днищ, 
вінець і використанні домішок для Черняховских пам’яток з різних місць Постуг- 
няння може бути результатом різних технологічних шкіл гончарних майстерень, 
що склалися на цій території в пізньоримський час. Про це свідчать відмінність 
між типологічними спектрами окремих пам’яток з різних територій -  Бугаївка, 
Малополовецьке-2 та ін. (рис. 10; 14; 15). Додамо також, що на користь існування 
гончарної майстерні, яка виготовляла посуд на потребу одного або кількох 
територіально близьких поселень свідчать й інші ознаки, які не розглядалися в 
цій роботі. Наприклад, багатьом посудинам з Бугаївки притаманний брак у 
виготовлені дна, який виправляли специфічним способом. Отвір, що утворювався 
при зрізанні посуду з кола, замазували шаром глини без подальшої обробки на 
колі. Така ознака добре фіксується на посуді і відома тільки на цій пам’ятці. 
Найближчі розкопані пам’ятки знаходяться на відстані близько 20 км -  Обухів- 
1 та 1а, Дерев’яна, М отовилівката ін. Беручи до уваги синхронність існування 
цих пам’яток, можна припустити, що максимальний радіус округи, на який могла 
працювати гончарна майстерня не перевищував 10 км.

Не виключено також, що на формування цих шкіл вплинули різні культурно- 
етнічні складові черняхівської культури. Зокрема, картографування черняхівських 
пам’яток з різними культурно-етнічними ознаками (вельбарськими і києво- 
пеньківськими) дозволило окреслити певні територіальні угруповання в цьому регіоні 
[44,с. 212-218,рис. 1].Співставленнямісцьпоширеннячерняхівськихпам’ятокз 
вельбарськими та київськими рисами у  ліпному посуді збігається з територіями, 
де переважає той чи інший тип кухонних горщиків (рис. 5). Тому не виключено, що 
і формування гончарних шкіл відбувалося в різних етнічних середовищах. У цьому 
відношенні можна вказати на схожість домішок у ліпному посуді вельбарського 
типу та гончарних горщиків т.зв. оленівсько-косанівського типу (рис. 14). Глина 
обох груп посуду у  великій кількості містить жорству (мова йде про кухонний 
посуд). Д ія гончарних горщиків цього типу характерне загладжування нижньої 
частини посудини, що зближає їх у цьому способі оформлення придонних частин з

10 Схоже припущення про послідовність розвитку вінець для кухонного посуду, от простих 
до складних було висловлено під час порівняння матеріалів будівель у Гребінках [ЗО, с. 31].
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Рис. 12. Знахідки з поховання №2 на могильнику Завадівка.
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ліпними вельбарськими горщиками, у яких низ не має слідів підрізування, а ретельно 
згладжувався. Для під твердження цього спостереження пошлемося на матеріали 
могильника Косанове, де безперечно домінує вельбарський субстрат. Тут майже 
немає днищ на кільці, переважають плоскі із “вельбарським” методом формування 
начину, тобто нижня частина посудини виготовлялася із спиральнонабраних джгутів 
глини і була цільною. Серед домішок в глині переважає жорства (рис. 14). Наступ
ність керамічного виробництва при переході від ліпної до гончарної технології в 
умовах одного етнічного середовища можливо фіксують знахідки фрагментів 
гончарних посудин, у тому числі горщиків, оформлення зовнішньої поверхні яких 
імітує рустовану поверхню ліпних вельбарських посудин. На Постугнянні такі 
горщики відомі на поселеннях у Великій Снітинці-2 та Великій Бугаївці [28, с. 97; 
48, с. 299-302]. Останнім часом в літературі висловлена думка про те, що гончарний 
черняхівський посуд, в тому числі і горщики, сформувався внаслідок синтезу двох 
традицій гончарства -  «античної» та «вельбарської» [29, с. 61-62]. У  зв’язку з 
цим звернемо уваїу на декілька моментів. Перш за все, таке твердження має 
базуватися на хоч якій хронологічній схемі розвитку керамічного посуду 
черняхівської культури, чого немає серед доказів у зазначеній роботі11. Отже, 
якщо розглядати генезис черняхівського гончарства, перш за все, необхідно виділити 
ранні комплекси і провести їх порівняльний аналіз. В якості попередніх зауважень 
звернемо увагу на те, що найбільш ранні комплекси на черняхівських могильниках 
не містять горщиків вельбарського типу -  Чернелів Руський/ пп .96 ,130,111,131, 
Токи/п. 5 [7, рис. 3;4;5;7],ліпнийпосуцзРужичанки[3,рис. 22]. У цих похованнях 
є лискований посуд вельбарського типу і це переважно, якщо не виключно, миски. 
Ліпні горщики з цих поховань не є типовими для вельбарської культури ані за формою, 
ані за складом глини. Я к засвідчують матеріали косанівського могильника, 
вельбарські горщики взагалі не притаманні ранній фазі його існування. Вони 
з’являються на другій фазі і представлені горщиками з комбінованою поверхнею 
і загнутими в середину або, дуже рідко, прямими вінцями. Ліпні горщики із 
відхиленим назовні вінцями з’являються на третій, заключній фазі розвитку 
могильника, ш ли поширюються звичайні гончарні горщики типової для них форми 
[74, s. 257, abb. 12,14]. Отже, якщо мова й іде про зразки наслідування вельбар
ським формам та “вподобанням” в черняхівському гончарному ремеслі, то скоріше 
такий факт засвідчує протилежне -  ліпні вельбарські горщики змінили свою форму 
під впливом гончарних зразків.

На черняхівських пам’ятках, де наявна ліпна кераміка києво-пеньківського 
типу (Обухів-Велика Бугаївка) у гончарних горщиках штучні домішки мінімальні 
(рис. 2). В окремих випадках це могли бути органічні домішки і навіть шамот11 12.

11У зв'язку з чим і твердження Б.В. Магомедова про відсутність «будь-яких перехідних 
етапів» у в появі черняхівського гончарства виглядає не аргументованим.

12 Нагадаємо, що домішки шамоту в ліпному посуді київського типу майже обов’язкові.
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Рис. 13. Знахідки з поховання №5 на могильнику Завадівка.
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Рис. 14. Розподіл гончарних горщиків за різними типами оформлення днищ 
на могильнику Косанове.
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Рис. 15. Розподіл гончарних горщиків за різними типами оформлення днищ 
на могильнику Велика Бугаївка.
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Рис. 16. Періодизація комплексів з гончарними горщиками пам’яток черняхівської 
культури Середнього Подніпров’я (І, П, Ш) та гістограма розподілу горщиків з різним 

типами оформленняднищза періодами.
Велика Бугаївка: поховання№ 20 (23,34), №93 (63,70), №91 (62), №100 (31,34), № 111 (4), 
№115 (66), №126 (21,24), №146 (69,72); Дерев’яна: поховання №31 (27); Жовніно-Бурти: 
поховання 1 (61,71); Журівка Ольшанська: поховання №5 (65,68), №14 (67,73); Завадівка: 
поховання №2 (26), №5 (3); Обухів-1а: поховання №7 (28, 32), №12 (74); Переяслав- 
Хмельницький: поховання №2 (22, 33); Ромашки: поховання №40 (25, ЗО); Черняхів: 
поховання №262 (64). Гончарні горщики з комплексів вказаних поховань (1-2,5-20,39-60).

Цікавим може бути і той факт, що для формування начину у  деяких гончарних 
горщиків цього типу застосована технологія, яка зближає їх з традицією виготов
лення нижніх частин ліпних київських горщиків. М ова йде про те, що придонна 
частина ліпних горщиків київського типу під давалася вертикальному обрізанню 
і дно приліплювалися до тулуба як окремі частини. Подібні прийоми фіксуються 
для частини гончарних горщиків обухівсько-бугашського типу.

ДОДАТОК 1

Список пам’яток черняхівської культури, колекції гончарних 
горщиків яких використані у роботі для статистичної обробки
Ł Пам’ятки з репрезентативними колекціями.

1. Велика Мотовилівка-1.
Поселення. Розкопки 1987 р. Досліджена ділянка культурного шару [Кравченко, 

Петраускас, Шишкин, Отчет за 1987].
Залучені: 31 фрагмент, з них 20 вінець i l l  днищ.

2. Оленівка-3.
Поселення. Збори з поверхні пам’ятки в 1982-1984 р. [Готунтаін., 2002, с. 120-121].
Залучені: 22 фрагмента, з них 9 вінець і 13 днищ.

3. Малі Дмитровичі-4.
Поселення. Збори з поверхні пам’ятки в 1986 р. [Кравченко, Петраускас, Шишкин, 

Отчетза 1985-1986 гг.].
Залучені: 13 фрагментів, з них 4 вінець і 9 днищ.

4. Григорівна, ур. До Х реста.
Збори з поверхні пам’ятки в 1986р.[Кравченко, Петраускас, Шишкин, Отчетза 1985- 

1986ХТ.].
Залучені: 23 фрагмента, з них 10 вінець і 13 днищ.

5. Обухів-1.
Поселення черняхівської культури досліджувалося в 1974-1992 р. Розкопані понад 40 

споруд різного характеру. Кухонний посуд представлений в більшості об’ єктів. Для аналізу 
і статистичних розрахунків використані матеріали з об’єктів 24 і 32. Загальне датування
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поселення 4 - поч. 5 ст.
Об уєкт 24 (ковальська майстерня). Розміри заглибленої частини 6x3 м і гл.0,91 м. Із 

заповнення походять: 1139 фрагментів гончарного кухонного посуду, 182 уламки столового 
посуду 26 уламків піфосів і шість фрагментів амфор (рис. 11). Крім цього, у буд івлі знайдена 
велика кількість виробів із заліза (уламки пластин, пробійник, щипці й ін.), проколки з 
кістки, точильні бруски, роговий гребінь і уламок скляного кубка [Кравченко, Шишкин, 
Петраускас, Отчетза 1990 г.].

Гребінь тришаровий з дугоподібною спинкою і рівними плічками. Належить до типу 
ІП, варіанту 2 заЗ. Томас і датується другою пол. 4 -п о ч . 5 ст. [Thomas, 1960, S.104-110]. 
Фрагмент верхньої частини скляного кубка, імовірніше циліндричної форми і пропші- 
фованих овалів великих розмірів. Скло жовто-зеленого кольору, прозоре. За класифікацією 
кубків пізньоримського часу Х.-Ю. Еггерса фрагмент міг належати до кубків типу 230, які 
датуються в межах4 ст. [Eggers, 1955, S.228-230,A bb.ll;Rau, 1972, S. 164-167]. Комплекс 
відноситься до 3-го періоду запропонованої нами періодизації комплексів з гончарними 
кухонними горщиками13.

Об'єкт 32 (житло). Розміри будівлі 5,8x2,6 м, глибина 1,74 м. Керамічний комплекс 
представлений 32 фрагментами столового посуду, 238 кухонного, сімома ліпними й одним 
уламком стінки амфори. Речі, що датують, у  споруді не знайдені [Кравченко та ін., Отчет за 
1991 г.].

Загалом з двох споруд від ібрані 177 фрагментів, з них 73 вінця, 41 днище, 60 фрагментів 
стінок і два цілих горщики.

6. О леи івка-4
Поселення. Збори з поверхні пам’ятника в 1982-1984р. З підйомного матеріалу 

походить бронзова фібула “військового” типу із звуженою донизу ніжкою, час існування 
яких можливо обмежити першою половиною 4 ст. [Готуй та ін., 2002, с. 119]. Поселення 
відноситься до 2-го періоду.

Залучено: 20 фрагментів, з них 9 вінець, 10 днищ і одна стінка.

7. О ленівка-2
Поселення. Збориз поверхні пам’ятки в 1982-1984 р. [Готунтаін.,2002,с. 119].
Залучені: 11 фрагментів, з них 6 вінець і 5 днищ.

8. В елика Б угаївка
Могильник черняхівської культури розкопувався в 1995-2004 рр. Залучені матеріали 

1995-96 та2002 рр., всього матеріали 15 поховань які містили горщики [Петраускас, 2000, 
с. 125-128; Петраускас, Шишкін, 1998, с. 125-127; Вониж, 1999, с. 138; Петраускас, Шишкін, 
Бабенко, 2001, с. 187-189; Петраускас, Шишкін, Пастернак, 2003, с. 221-224]. У культовому 
шарі також виявлена велика кількість фрагментів горщиків. Сукупність знахідок з культового 
шару і поховань дозволяє датувати досліджену частину могильника в межах кінця 3 ст. -  
пер. пол. 5 ст. Відібрані комплекси відносяться до 1-3 періодів.

Залучені: 22 форми.
Датовані комплекси.
Поховання 20. Трупоспалення з компактним розташуванням кісток, перекритих

13 Тут і далі, мова йде, про розміщення в періодизації комплексів з гончарними горщиками 
Середнього Подніпров’я (рис. 15).
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шаром битого посуду. Інвентар: Фрагменти скляного кубка-верхня частина. Фрагменти 
гребеня з рогу. Пряслице. Відерцеподібна підвіска. Буси з сердоліку. Глечик гончарний. 
Шість гончарних мисок. Горщик гончарний. Кружка гончарна. Миска-ваза гончарна. 
Ваза гончарна з трьома ручками. Фрагменти гончарного кубка. Поховання відноситься 
до 2-го періоду.

Поховання 91. Трупопокладення дитини орієнтоване головою на північ. Інвентар: 
Кубок скляний -  фрагмент нижньої частини, товстостінний з шліфованими овалами. 
Гребінь роговий з високою дугоподібною спинкою і прямими плічками. Ніж залізний. 
Глечик гончарний. Три гончарні миски. Чотири гончарні горщики. Поховання відноситься 
до 3-го періоду:

Поховання 93. Трупопокладення дитини орієнтоване головою на північ. Інвентар: 
Кубок скляний -  фрагмент нижньої частини кубку гостроконічної форми. Фібула бронзова 
великих розмірів, підв’язної конструкції. Фрагмент залізного ножа. Глечик гончарний. 
Три гончарні горщики. Поховання відноситься до 3-го періоду.

Поховання 100. Трупоспалення з компактним розташуванням кісток, які перекриті 
шаром битого посуду. Інвентар: Кубок скляний напівсферичної форми із шліфованими 
овалами. Гребінь роговий із низькою дугоподібною спинкою з гогічками-вирізами. Браслет 
з рога тварини. Обкуття бронзове. Уламок бронзової голки. Виріб із заліза, можливо 
пружина від фібули. Два прясельця з глини. Жетон гральний (?). Буси з сердоліку та скла. 
Ваза гончарна з трьома ручками. Кубок гончарний. Глечик гончарний із двома ручками. 
Шість гончарних мисок. Поховання відноситься до 2-го періоду.

Поховання 111. Трупоспалення в урні перекрите шаром битого посуду. Інвентар: 
Буси з сердоліку. Пряжка бронзова, тонкорамчаста округлої форми. Голки від фібул з 
бронзи та срібла. Голка гачкоподібна з бронзи. Виріб зі скла. Ваза гончарна. Глечик 
гончарний. Фрагменти від шести гончарних мисок. Фрагментгончарного кубка. Фрагменг 
гончарної кружки. Фрагменти гончарного горщика. Горщик гончарний. Поховання 
відноситься до 1-го періоду.

Поховання 115. Трупопокладення дорослої людини, орієнтоване головою на північ. 
Інвентар: Гребінь роговий тришарової конструкції з високою дугоподібною спинкою і 
прямими плічками. Ніж залізний. Пряжка залізна округлої форми з сильно потовщеною 
передньою частиною. Миска гончарна. Горщик ліпний. Два гончарних горщика (рис. 8:1- 
6). Поховання відноситься до 3 -го періоду.

Поховання 126. Трупоспалення, зруйноване сучасною оранкою. Інвентар: Фрагмент 
скляної посудини. Два гральні жетони. Намистини зі скла та сердоліку. Фрагмент гребеню 
з рогу трапецієподібної форми, одношарової та одночасної конструкції. Фібула з щитком 
на голівці. Глечик та горщик гончарні. Кружка ліпна. Миска ліпна (рис. 8:7-21). Поховання 
відноситься до 2-го періоду.

Поховання 146. Трупопокладення дитини орієнтоване головою на північ. Інвентар: 
Гребінь роговий, одношарової конструкції з високою дугоподібною спинкою і прямими 
плічками. Фібула бронзова підв’язної конструкції, спинка і ніжка фацетовані. Буси та 
підвіска зі скла. Горщик гончарний. Поховання відноситься до 2-го періоду.

9. Глеваха
Поселення. Розкопками досліджена площа 2912 кв.м.
Комплекси київського (нижнього) горизонту представлені чотирма будівлями, 45 

ямами-льохами, залишками виносного вогнища та ямою для випалу вугілля. Черняхівська
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гончарна кераміка, що пов’язана з київськими об’єктами, як відзначає автор розкопок, у 
переважній більшості представлена столовим посудом. Тільки в одному випадку реконстру
йований повний профіль горщика, інші уламки належать мискам і глечикам. Яма, з якої 
походить гончарний горщик, без датуючих знахідок. Датування об’єктів нижнього шару 
Глевахи визначається в межах другої пол. З -  поч. 4 ст. З культурного шару поселення, де 
розташовані об’єкти з київським ліпним посудом походить військова фібула, яка може 
бути датована пер. пол. 4 ст. [Терпиловский, 1999, с. 95-107; Вінже, 1989, с. 231-247].

Комплекси черняхівсько-вельбарського (верхнього) горизонту поселення 
представлені п’ятьма будівлями, 11 господарськими ямами і відкритим вогнищем. Об’ єкти 
містили ліпний посуд вельбарского типу і гончарну - черняхівського.

В об’єктах цього горизонту переважає гончарна кераміка. У комплексах, які дали 
велику колекцію кераміки (будівлі 4 і 5), уламки кухонного посуду кількісно переважають. 
Асортимент гончарного посуду у порівнянні з київськими об’єктами, за спостереженнями 
Р.В. Терпиловського, дещо розширився за рахунок значного відсотка горщиків, появи 
трируких ваз та товстостінних піфосів.

Датування верхнього шару поселення в Глевасі визначається за знахідками парних 
залізних фібул з будівель 4 і 5 і бронзової з житла 7. Такі фібули в цілому датуються 4 ст., 
тобто за нашою періодизацією 2 та 3 періодами.

Датовані об’єкти з кухонним посудом:
Будівля 4. Розмірами 4,8x4,6 м і глибиною 0,75 м. З заповнення походить 340 фрагментів 

кераміки. Серед них 18% ліпного вельбарського, інша гончарна. Серед останньої переважає 
кухонна. Тут же знайдена фібула, шило, грузило й уламки жорна. Залізна підв’язна 
фацетована фібула на думку Р.В. Терпиловського датується в межах 4 в. За складом кераміч
ного комплексу -  ліпні горщики із загнутим всередину вінця ом, гончарна миска з “руб
частим” профілем бочка та ялинковим орнаментом, наявність плоских та плигочних денець, 
ми схильні датувати комплекс в межах 2-го періоду, тобто пер. пол. 4 ст.

Будівля 5. Розмірами 4,15x1,45-2 м і глибиною 1,7 м. Із заповненням будівлі пов’язані 
знахідки 300 фрагментів кераміки. З них 13% ліпного вельбарського, 50% кухонного і 37% 
столового гончарного посуду. Тут же знайдена фібула, скляний перстень, пряслице й 
уламки жорна. Залізна підв’язна фацетована фібула датується в межах 4ст.

Будівля 7. Розмірами 3,3x3м і глибиною 1,1 м. Із заповненням будівлі, пов’язані знахідки 
80 фрагментів гончарної кераміки і 37 ліпної. З будівлі походить бронзова підв’язна 
фацетована фібула, що датується в межах 4 ст.

Для аналізу відібрані: 41 фрагмент гончарних горщиків з будівель 4 (розкопки 1982 р.) 
та 5 (розкопки 1984 р.).

10. Гребінки-1
Поселення. Досліджені залишки трьох наземних будівель, дві з яких відносяться до 

довгих будинків. Всі об’єкти містили цілі форми, або фрагменти гончарних горщиків.
Для будівель 1 і 1а, на думку авторів, простежене стратиграфічне перекриття. У більш 

ранній будівлі 1 знайдені переважно вінця з потовщеною гранню, а в будівлі 1а, що її 
перекриває, переважали прямі вінця.

Досліджена ділянка поселення в цілому датується за фрагментами скляних кубків 
типу Єггерс/230 та 237 [Магомедов, Левада, 1992, с. 21-33] і може бути синхронізоване в
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межах 3-го періоду.

11. Черияхів
Могильник. РозкопкиЕ.О. Симоновича в 1961-1962 рр. Досліжені21 трупопокладення. 

З них дев’ять поховань містили гончарні горщики [Сьшонович, 1967, с. 5-27]. Відібрані 19 
цілих форм.

Датовані поховання:
Поховання 262. Трупопокладення з північною орієнтацією і зруйнованим кістяком. 

Інвентар: Три гончарних горщики. Бронзова пряжка з сильно потовщеною передньою 
частиною, яка характерна для V фази культури за Є.Л. Гороховським [1988, с. 34-36] (рис. 
9:1-4). Комплекс відноситься до 3-го періоду.

Поховання 264. Трупопокладення з північною орієнтацією. Інвентар: П ’ять гончарних 
посудин - глечик, миска, глибока лощена миска-ваза і два горщики, пряслице, гребінь, 
скляні намиста, парні підв’язні фібули (рис. 9: 5-14). Гребінь з невеликими заплічками і 
високою напівкруглою спинкою близький, хоча і не ідентичний, гребеням 1-го варіанта 
ІП-го типу за 3. Томас, який датується в межах другої пол. 4 - поч. 5. [Thomas, 1960, S. 104- 
110]. Комплекс відноситься до 3-го періоду.

12. Дерев’яна
Могильник. У 1959 і 1961рр. Е.О. Симонович дослідив залишки чотирьох трупопокла- 

день. У 70-80-х роках Н.М. Кравченко провела розкопки на площі близько 500 кв.м., де 
було досліджено 41 поховання [Сьшонович, 1963, с. 80-87; Кравченко, 1979, с. 74-92; Крав
ченко та ін., 2007]. За серією знахідок могильник у цілому датується 4 ст. (фази ІП-IV за 
Є. Л. Гороховським). Відібрано десять цілих горщиків з поховань, які містили датуючи речі.

Поховання 4/1961. Трупопокладення з північною орієнтацією. Інвентар: Два гончар
них горщики та миска. Бронзова фібула. Скляне намисто. Горщики сірого кольору, із 
шорсткою поверхнею, мають середньо розвинені шийки і вінця. Один горщик має плитковий 
піддон, другий кільцевий. Датування поховання визначають підв’язні фацетовані фібули, 
що відноситься до серії Б, варіанту 3 («Григорівський») (друга третина 4 -  поч. 5 ст.) за 
Є.Л. Гороховським [1988а, с. 227]. Комплекс може бути синхронізований в межах 3-го 
періоду.

Поховання 31. Трупопокладення орієнтоване головою на північ. Інвентар: Шість 
гончарних посудин - кубок, миска, три горщики. Горщики мають плиткові днища і розвинені 
вінця. Прясельце. Намисто із скла та сердоліку. Бронзова пряжка з обоймою, (рис. 7). За 
класифікацією Е.Л. Гороховского пряжка відноситься до підгрупи 1\2, серії В і датується 
другою-третьою чвертю 4 - поч. 5 ст. [1988а, с. 298]. Нам здається, що пряжки цього типу 
можна датувати більш раннім часом. Схожа пряжка походить з поховання 23-1961 
Косанівського могильника, де вона знайдена разом зі скляним кубком, верхня дата якого 
заГ. Pay не виходить за межі другої чверті 4 ст. [Rau, 1972, S.161-164, Fig.52; Petrauskas, 
2003, S. 247-248, Abb. 9a; 45:7]. З огляду на це, поховання в Дерев’яні імовірніше все варто 
датувати пер. пол. 4 ст і синхронізувати з 2-м періодом, комплексів з гончарними 
горщиками Подніпров’я.

13. Обухів 1а
Могильник. Розкопками Н.М. Кравченко досліджені більше 600 кв.м, де відкриті 43 

поховання [Кравченко, 1976, с. 334;Вонаж, 1979, с. 74-92]. За серією знахідок могильник в
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цілому датується 4 - поч. 5 ст. Для аналізу відібрано 24 форми.
Поховання 7. Трупопокладення дитини з північною орієнтацією. Інвентар: Чотири 

гончарні миски. Чотири гончарних горщики. Бусина. Бронзова фібула із суцільним прий
мачем та звуженою донизу ніжкою. Гребінь роговий із трапецієподібною спинкою (рис. 6: 
1-11). Гребені з трапецієподібною спинкою в Центральній Європі найхарактерніші для 
фази С2. Виділені 3. Томас в особливий варіант тришарових гребенів 1-го типу і датовані по 
похованнях у  Льойні та Хасслебені, тобто близько 300 р. [Thomas, 1960, S. 92, Abb. 64]. Слід 
зазначити, що трапеція спинки обухівського гребеня у відмінності від німецьких має більш 
геометричні обриси. В черняхівській культурі трапецієподібні гребені характерні для 
волино-подільських пам’яток (Раківець/п. 11, Косаново/п.21-1961, Ружичанка/п. 44) і супутні 
їм у похованнях речі (омегоподібна пряжка, напівсферичний кубок з фацетованим орна
ментом) імовірніше за все свідчать про їх близькість до горизонту князівських поховань. 
Військову фібулу з поховання загалом датують 4 ст. Вона аналогічна близьким між собою 
фібулам груп 48 і 49 за М. Шульце. Переважна більшість фібул цих груп походить з 
черняхівських пам’яток. Єдиний датований монетою Проба (276-282 рр.) комплекс із 
фібулою групи 48 з Банатски Деспотовач ймовірно фіксує нижню границю для фібул 
цього типу14. З огляду на сказане вище, дане поховання імовірніше за все слід датувати 
пер. тол. 4 ст., і віднести до 2-го періоду.

Поховання 11 і 12. Зруйноване трупопокладення з північною орієнтацією (№11) і 
ямою ритуального руйнування з залишками кремації (№12), що прорізала поховання в 
центральній частині. Інвентар: Цілий горщик і фрагмент придонної частини гончарної 
посудини - можливо глечика. Тришаровий гребінь з високою напівкруглою спинкою, 
орнаментованої кружечками. Горщик на плитковому піддоні і слаборозвиненому віночку 
(рис. 6:12-14). Дату поховання визначає гребінь з високо напівкруглою спинкою 
синхронізується з фазою IV (друга половина 4 ст.) за Є.Л. Гороховським [1988, с. 34-46]. 
Комплекс відноситься до 3-го періоду.

14. В елика С н ітинка-2
Поселення із залишками косторізного виробництва. Досліджено 756 кв.м, де відкриті 

залишки житла розмірами 7x8,4 м, косторізна майстерня (8x14 м) і два виробничих місця 
гребінників. Потужність культурного шару поселення сягала 1 м. Керамічний комплекс 
представлений майже 7 тис. фрагментами, з них 52% належить гончарним посудинам, 
інші -  ліпному посуду вельбарського типу. Знахідки з культурного шару й об’єктів 
представлені відходами і напівфабрикатами косторізного виробництва, ножами, наконеч
ником дротика, фібулами, ключем, кресалом, денарієм Олександра Севера (220-235 рр.) 
та ін. Поселення в цілому датується кінцем 3 -п ер . тол. 4 ст. [Магомедов, 1992, с. 94-116].

15. М алоп оловец ьке-2
Поселення. Досліджено близько 400 кв.м, де розкопані залишки кількох споруд і 

гончарний горн. Знахідки гладких та фацетованих підв’язних фібул, уламка фібули типу 
“Монструозо” дозволяють датувати поселення сер. З - пер. тол. 4 ст. [Шишкін, Петраускас, 
1999, с. 161-163].

На північній ділянці поселення розкопаний гончарний горн пізньоримського часу.

14 Фібула з Обухова майже ідентична Schulze/49) IIx-Ba-lb [Schulze, 1977, S.40-41, Taf. 4-5].
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Горн мав двохярусну конструкцію і передгорновую яму. По своїх конструктивних 
особливостях він належить до шостого варіанту топкових пристроїв, з топкою периферійної 
дії за класифікацією О.О. Бобринського [1991, с. 116, рис. 49].

Вся кераміка походить із заповнення передгорнової ями. Вона представлена одним 
цілим і розвалами від майже ЗО форм різноманітних гончарних посудин. Набір складався 
з кухонного і столового посуду: горщики, миски, трирукі вази, кубок і шечик. Для аналізу 
нами відібрано 11 цілих горщиків.

Велика частина горщиків має опуклобоку форму, із плічками у верхній частині 
посудини або на середині висоти. Горщики мають слабо- або средньорозвинені шийки. 
Вінця слабо- та середньорозвинені (краплеподібні, з наміченим внутрішнім уступом). Усі 
горщики, за винятком одного плоского днища, плиткового типу. Поверхня горщиків 
шорстка, в придонній частині майже всі мають сліди горизонтального або вертикального 
підрізування. Тісто щільне, частина посудин з домішками зерен жорстви середніх розмірів 
(рис. 10). На думку автора розкопок, даний комплекс кераміки є однією партією посуду, 
яка була завантажена в горн. Сліди сильної деформації на більшості посудин, імовірніше 
за все вказують на те, що дана партія посуду була виробничим браком [Шишкін, 2001].

II. Пам’ятки з недостатньо репрезентативними колекціями, 
що використані в роботі

16. Д ідівщ ина
Могильник і поселення. Розкопки В. Козловської. На могильнику досліджені 19 

поховань, а на поселенні - залишки наземного спорудження. У фондах НМІУ (м. Київ) 
зберігається частина знахідок з цих пам’яток. Фрагменти гончарного кухонного посуду 
(менш десяти зразків), відібрані для аналізу, походять з поселення і зруйнованих поховань 
на могильнику [Петраускас, 2001, с. 111-121].

Дата могильника визначається тришаровим гребенем з прямими плічками і 
дугоподібною спинкою (за 3. Томас 2-й варіант, ІІІ-го типу), овальною пряжкою з 
потовщеною передньою частиною (Гороховський/серія Б) у межах другої пол. 4 - поч. 
5 сх, тобто відноситься до 3-го періоду.

17. Ж уківці, пункти 1 (ур. Кут) і 2 (ур. О сова).
Поселення черняхівської культури. Розкопувалося Є.В. М ахноіМ .Л. Макаревичем у 

1940 та 1946 рр. ЗаданимиЄВ. Махно, на площі 484 кв.м досліджені залишки десяти жител 
черняхівської культури та три давньоруських землянки [Махно, 1949, с. 154-175]. В 
особливостях гончарного комплексу слід відзначити перевагу горщиків з добре 
розвиненими вінцями, кільцевими днищами, наявність фрагментів піфосів [Петраускас, 
Шишкін, 1999, с. 212-218]. Знайдені на ділянці розкопок 1940 р. фрагмент пластини спинки 
гребеня з плічками, а також ніжка червоноглиняної римської амфори датують цю ділянку 
поселення в межах другої пол. 4 ст.

18-20. Б арахти , пункти 2, 3, 5 15

15 Тут і далі інформацію про ці пункти дивись: Кравченко, Петраускас, Шишкин, Отчет за 
1987 г.
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Поселення черняхівської культури15.

21-22. Т ростинка, пункти 3-4
Поселення черняхівської культури.

23-25. В елика В ільш анка, пункти  7, 10, 11
Поселення черняхівської культури.

26. М алі Д м итровичі-3
Поселення черняхівської культури.

27. М акіївка-4
Поселення черняхівської культури.

28. К опачів
Поселення черняхівської культури.

29-30. М отовилівська С лобідка, пункти  3, 5
Поселення черняхівської культури.

31. В елика М отовилівка-2

Сукуп
ності
ознак

Групи ознак Елементарні ознаки

і 2 3 4
1. Форма 1.1. Вінця 1.1.1. Форма вінця в 

розрізі
1.1.1.1. Краплеподібна 
1.1.1.23 уступом ,?під кришку''
1.1.1.3 Г-подібна
1.1.1.4 Т-подібна
1.1.1.5 Маижетоподібна

1.1.2. Ступінь 
розвиненості вінця

1.1.2.1 Добре розвинений.
1.1.2.2. Розвинений.
1.1.2.3. Нерозвинений.

1.1.3. Вигнутість 
поверхні вінця 
1.1.3.1 Зовнішня 
сторона

1.1.3.1.1. Вигнута
1.1.3.1.2. Рівна
1.1.3.1.3. Увігнута

1.1.3.2. Внутрішня 
сторона вінця

1.1.3.2.1. Вигнута
1.1.3.2.2. Рівна
1.1.3.2.3. Увігнута

1.1.4 Вигнутість 
вінець
1.1.4.1. Відігнуті 
назовні

1.1.4.1.1. Слабко відігнуті
1.1.4.1.2. Відігнуті
1.1.4.1.3. Розгорнуті

1.1.4.2. Вертикальні
1.1.4.3. Загнуті 
всередину
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П родовж ення додатку 2

1 2 3 4
1.1.5. Потовщення 
вінець в розрізі

1.1.5.1. Без зміни товщини
1.1.5.2. Рівномірно потовщені
1.1.5.3. Потовщені до краю
1.1.5.4. Потовщені на середині
1.1.5.5. Потовщені рівномірно 
на зовнішній стороні
1.1.5.6. Потовщені на середині 
з зовнішньої сторони
1.1.5.7. Потовщені на середині 
з зовнішньої сторони
1.1.5.8. Потовщені рівномірно 
на внутрішній стороні
1.1.5.9. Потоншення 
рівномірне
1.1.5.10. Потоншення до краю

1.1.6. Характер 
обробки краю 
вінець.

і . і . б . і . Зовнішній край 
округлений
1.1.6.2 Внутрішній край 
гострий
1.1.6.3 Зовнішній 
заокруглений із закраїною
1.1.6.4. Край пласко зрізаний
1.1.6.5. Край косо зрізаний 
назовні

1.2. Шийка 1.2.1. Ступінь 
розвитку

1.2.1.1. Добре розвинена
1.2.1.2. Розвинена.
1.2.1.3. Нерозвинена.

1.2.2. Форма шийки 1.2.2.1.Увігнута 
1.2.2.2 .Циліндрична 
1.2.2.3.Конічна

1.2.3. Перехід 
плічка в шийку

1.2.3.1 Невиділений
1.2.3.2 Перехід у плічко 
виділений уступом

1.3. Плічко 1.3.1. Ступінь 
нахилу плічка

1.3.1.1. Похиле
1.3.1.2. Різке
1.1.3.1.3 .Г оризонтальне

1.3.2. Вигнутість 
плічка

1.3.2.1. Вигнуте назовні
1.3.2.2. Рівне. 
3.2.3.Увігнуте усередину

1.4. Бочок 1.4.1. Форма 1.4.1.1. Округлий
1.4.1.2. Різкий злам

1.5 Днище 1.5.1. Форма в 
розрізі

1.5.1.1. Кільцеве.
1.5.1.2. Плиткове.
1.5.1.3. Плоске.

1.5.2. Ступінь 
розвиненості днища

1.5.2.1. Добре розвинене
1.5.2.2. Розвинене
1.5.2.3 .Нерозвинене



91

П родовж ення додатку 2
1 2 3 4

1.5.3. Форма краю 
дна в розрізі

1.5.3.1. Підпрямокутна
1.5.3.2. Підквадратна
1.5.3.3. Підтрекутна
1.5.3.4. Округла

1.5.4. Обробка краю 
днища

1.5.4.1. Округле
1.5.4.2. Пласко зрізане

1.5.5. Симетрич
ність днища

1.5.5.1. Симетричне
1.5.5.2. Ассиметричне

1.5.6. Вигнутість 
нижньої площини 
днища

1.5.6.1. Вигнуте
1.5.6.2. Рівне
1.5.6.3. Ввігнуте

1.5.7. Масивність 
днища

1.5.7.1 .Масивне
1.5.7.2. Середнє
1.5.7.3. Тонке

1.5.8. Обробка 
зовнішньої поверхні 
днища

1.5.8.1. Зі слідами додаткової
обробки на колі
1.5.8.2.Зі слідами зрізу ниткою
1.5.8.3. Зі слідами від
підставки

2.
Поверхня

2.1
Поверхня
зовнішня

2.1.1. Колір 
зовнішньої поверхні

2.1.1.1. Сірий
2.1.1.2. Червоний
2.1.1.3. Чорний
2.1.1.4. Жовтий
2.1.1.5. Білий
2.1.1.6. Плямистий

2.1.2. Сліди 
обробки поверхні

2.1.2.1. Сліди горизонтального 
підрізування.
2.1.2.2. Сліди вертикального 
підрізування.
2.1.2.3. Горизонтальні сліди 
зерен, що випали
2.1.2.4. Загладжена.
2.1.2.5. Орнаментована

2.1.3.Залишки на 
зовнішній поверхні

2.1.3.0. Відсутні
2.1.3.1. Сажа
2.1.3.2. Обпалена глина
2.1.3.3. Органічні смоли

2.2.
Внутрішня
поверхня

2.2.2.1. Рівна
2.2.2.2. 3 жолобками

3. Сколи 3.1
Колір
відколу

3.1.1. Суцільний 3.1.1.1. Сірий
3.1.1.2. Червоний
3.1.1.3. Чорний
3.1.1.4. Жовтий
3.1.1.5. Сіро-коричневий
3.1.1.6. Коричневий
3.1.1.7. Білий



92

П родовж ення додатку 2
1 2 <■*>й 4

3.2
Напрямок
глиняної
маси

3.2.0. Не простежується
3.2.1. Рівномірний
3.2.2. Діагональний
3.2.3. Сліди джгутів
3.2.4. ’’Хвостик"

4. Глина 4.1. Домішки 4.1.1. Залізняк
4.1.2. Вапняк
4.1.3. Пісок
4.1.4. Жорства
4.1.5. Слюда
4.1.6. Органічні домішки

4.2.Механічні 
властивості глини

4.2.1. Щільне
4.2.2. Ламке
4.2.3. Мажеться
4.2.4. Сильно обпалене
4.2.5. Пемзоподібне

5. Розміри 5.1. Діаметри 5.1.1. Діаметр вінця
5.1.2. Діаметр шийки
5.1.3. Діаметр максимального 
розширення бочка
5.1.4. Діаметр днища

5.2 Висоти 5.2.1. Загальна висота 
посудини
5.2.2. Висота від днища до 
перелому бочка.

Поселення черняхівської культури.

ДОДАТОК 2
Список ознак для опису Черняховской гончарної кухонної кераміки

Пояснення до деяких ознак.
Ступінь розвиненості вінець:
1. Добре розвинені -  загальна довжина вінця набагато перевищує товщину стінки 

посудини (товщину вінця).
2. Розвинені -  загальна довжина вінця приблизно дорівнює чи не набагато перевершує 

товщину стінки посудини (товщину вінця).
3. Нерозвинені -  загальна довжина вінця а менше товщини стінки посудини (товщини 

вінця а).
Ступінь розвиненості шийки:
1. Добре розвинена -  загальна довжина шийки набагато перевершує товщину стінки 

посудини (товщину шийки).
2. Розвинена -  загальна довжина шийки приблизно дорівнює чи не набагато пере-
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вершує товщину стінки посудини (товщину шийки).
З. Нерозвинена -  загальна довжина шийки менше товщини стінки посудини (товщини 

шийки).
Обробка зовнішньої поверхні придонної частини посудини:
1. Сліди горизонтального підрізування - на поверхні є горизонтальні “доріжки5’ (смужки 

різної довжини і ширини), залишені інструментом при підрізуванні посудини (не плутати 
з горизонтальними слідами від випавших зерен, що утворюються при обробці поверхні 
посудини на гончарному колі).

2. Сліди вертикального підрізування -  на поверхні посудини є вертикальні “доріжки9’, 
залишені інструментом при підрізуванні посудини.

3. Загладжена поверхня -  зовнішня поверхня придонної частини не має слідів 
вертикального і горизонтального підрізування і слідів від зерен, що випали.

Типи днищ:
1. Кільцеве -  має спеціально сформований піддон у вигляді кільця.
2. Плиткове -  днище оформлене у вигляді плитки, краї якої обов’язково виступають за 

межі нижньої точки придонної частини посудини.
3. Плоске -  днище не має додатково сформованих деталей. Край його є простим 

перетином площини придонної частини посудини і нижньої поверхні днища.
Обробка нижньої поверхні днища:
1. Додатково оброблено -  зі слідами додаткової обробки на гончарному колі.
2. Зрізано ниткою -  має специфічні сліди, що залишаються при зрізанні посудини з 

гончарного кола за допомогою нитки.
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o f p o tte ry  p o ts  C h e rn y  ak h o v  sig h ts a t P o stu g n y an n y a

Summary
This article is devoted to the Chemyakhov potteiy ceramics. The authors paid main attention 
to the description o f technologies o f production o f said ceramics, as well as to its chronological 
features. Despite the fact that the article was written 15 years ago, it remains up-to-date until 
present.
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Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ

МАЛОВІДОМІ АРТЕФАКТИ -  ХРОНОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ 
І ТИС. И. Е. З БУКОВИНИ ТА ГАЛИЧИНИ

За останні півтора десятиліття в Україні на порядок виросла кількість архео
логічних видань, у  тому числі періодичних, насамперед щорічників. Водночас 
не вироблено стандартизованого вирішення питання інформування археологічного 
загалу про нові надходження і, особливо, нові матеріали, що вводяться в науковий 
обіг. Нині часто на фоні доступнішої, ніж раніше, маси іноземних видань з 
археології, також -  публікацій у численних віртуальних археологічних журналах, 
важлива стаття нашого колеги із сусіднього регіону часто залишається нам такою 
ж незнаною, як і чергова стаття Ж ана-Клода Гардена з Парижа чи Ханса Воль
фрама з М юнхена. Із збільшенням об’єму археологічної інформації відповідно 
збільшився і час пошуку аналогій до конкретних артефактів, їх систематизація 
для подальшого використання тощо. Дедалі складнішими стають хронологічні 
викладки “вузьких” спеціалістів, що робить для широкопрофільного археолога 
неможливою розробку власних хронологічних схем: доводиться майже завжди 
приймати висновки спеціалістів з хронології a priori -  до використання.

Якщо пошук аналогій стаціонарних артефактів, наприклад, житлам чи 
похованням, полегшується їх значною кількістю (жител на давньому поселенні 
десятки, могил на некрополі -  сотні), то знайти відповід ник конкретній речі (фібулі, 
кубку, прикрасі), яка на пам’ятці може існувати в єдиному екземплярі, значно 
важче.

Необхідним, на наш погляд, нині стає загальноукраїнський щорічник типу 
“Енциклопедії давніх речей (нові надходження)” . Раз у три-п’ять, наприклад, 
років кожен археолог мусить робити ревізію своїх знахідок, насамперед, речей 
-  чітких хронологічних артефактів, з метою пришвидшити їх введення в науковий 
обіг, каталогізацію, подальше їх опрацювання “вузькими” спеціалістами. Останній 
не може обійтись лише опрацюванням Звітів археологів -  багато артефактів не 
вводяться в Звіти, або вводяться в неповному об’ємі: для детальної фіксації, 
наприклад, виробу з коронованого заліза необхідно, насамперед, його лабораторне 
опрацювання, що може тривати довго; виривання окремої знахідки з контексту 
широкої і ще не до кінця дослідженої пам’ятки не завжди доцільне -  може хибно 
охарактеризувати пам ’ятку загалом. Започаткуймо таку акцію  виданням 
м аловідомих (опубліковані в академічних виданнях і широко знані речі 
опускаються) артефактів -  хронологічних індикаторів, знайдених автором 
протягом останніх 20 років його діяльності і або зовсім не публікованих, або 
розпорошених по різних виданнях, часто й зовсім не археологічних, іноді -  в 
монографіях, що ще чекають друку (при ниніш ньом у фінансуванні цього процесу 
на вихід книги можна чекати роками).



99

Кілька обов’язкових умов до ііублікаціїтаких знахідок. Вона повинна відпові
дати усім вимогам спеціалістів до вузькодатуючої знахідки: повне багатомірне 
відображення з максимумом перетинів; найширша інформація щодо матеріалу, 
з якого виготовлена річ; подаватись в детальному контексті умов залягання (in 
situ, заповнення об’єкту і його рівень, “підйом ник”); супроводжуватись 
обов’язковим детальним графічним відображенням як речі-хроноіндикатора, так 
і супровідного матеріалу (рухомого насамперед); обов’язкова вказівка на час 
знаходження й нинішня адреса артефакту.

Автор є спеціалістом з археології римського часу та раннього середньовіччя, 
тому подає вузько датуючі речі саме І тис. н. е.

Найдавнішим артефактом з групи хроноіндикаторів, що ми нині публікуємо, 
і таким, що найменше піддається інтерпретації, є фрагмент посудини з „написом” 
з поселення Добринівці-І Заставнівського р-ну Чернівецької обл., виявлений нами 
у 1988 р. (рис.1 ,1). Уламок посудини знайдений під час дослідження двошарової 
пам’ятки -  поселення її -  початку Ш ст. н. е. зубрицької культури, та чинбарського 
спеціалізованого осередку черняхівської культури IV ст. у верхньому шарі великої 
черняхівської майстерні 3 (глибина майстерні 1,1 м, з ямами-чанами -1 ,6 -1 ,9  м 
від сучасної поверхні), на глибині до 0,2 м [16, рис.2, 3]. Ця знахідка, очевидно, 
не має відношення до черняхівської споруди 3 (96 % посуду тут -  кружальні), 
походить з культурного шару пам’ятки і має чіткі аналогії в ліпній кераміці зі 
споруд 4 ,6  та 7 цього п о селен н я-її-п очатку  Ш ст., зубрицька культура (рис. 1, 
2-5) (нами вже опублікованих) [17, s. 189-214]. М атеріал з Добринівців -  складова 
нашої майбутньої м онограф ії,Д авнє чинбарство”, яка вийде не скоро. Тому є 
необхідність виокремити з контексту пам’ятки цей артефакт, публікація якого 
може пришвидшити процес визначення етнокультурної ситуації в регіоні на межі 
ранньо- й пізньоримського часу.

Уламок ліпної посудини з “написом” -  це фрагмент горловини 7,5x7,7 см, 
діаметром по верхній частині посудини 40 см, очевидно, великого розлогого 
горщика. Поверхня посудини цеглястого кольору, пригладжена, в тісті-дом іш ки 
шамоту. Напис -  на внутрішній частині посудини, ледь заглиблений, досить 
чіткий, червонявого кольору (фарба ?). Характер накреслення знаків -  строгий, 
вертикальний, геометричний -  зближує їх  з германськими старшими рунами 
(1П-УЇЇІ ст.) [45, с. 11-17; 46, с.133-141]. Одночасно у формі знаків, можливо, 
вгадуються літери давньогрецької мови -  рядкові лямбда і гамма, прописна 
альфа (ШГА-? ІЛІГА-?). Якщо це руни, то напис визначає нижню межу побуту
вання такого посуду -  ЇЇІ ст. н.е. (час появи в регіоні германців і рун).

У 1983 р., під час дослідження теж двохшарового (TV -  початок V ст., 
черняхівська культура та кінець У її -  перша половина IX ст., культура Лука- 
Райковецька) поселення Чорнівка-І (Новоселицького р-ну Чернівецької обл.), з 
дна невеликої ями споруди 11 (початок V ст., черняхівська культура), у  значній 
мірі перекритої великою спорудою 12 (УШ ст., Лука-Райковецька), з глибини
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Рис.1. Добринівці-1:1-уламок посудини з „написом”, 2-5-ліпний посуд 
зі споруд 4 і 6 П-Ш  ст.

0,55 м від денної поверхні або 0,76 м від сучасної (безсумнівно, in situ) було 
піднято залізну фібулу (рис. 2, 5, раніш е опубліковану без деталізації: все 
сподівались на продовження розкопок поселення, нині -  на вихід монографії 
,Цорнівка-І...”) [18, с. 55-58, рис. 1, б; 20, с. 174-193, рис. 6, 3; 16, рис. З, б; 24]. 
Це велика, 7 см, арбалетоподібна двочленна застібка. Її головку складає 6- 
виткова пружина з одинарною нижньою тятивою на бронзовій (?) осі. Спинка 
(півкругла в перетині, плоска знизу) симетрично лукоподібно профільована, не 
перевита, гладенька. Ніжка -  сегментоподібна в перетині, суцільна з приймачем 
-  тонким, завитим в 3/4 оберти, голка в перетині округла. Це фібула типу
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Bugelknopffibel за E. M eyer, групи VI за О. Альмгреном, воїнські двочленні за 
А.К. Амброзом [58, s. 239-241; 2, с. 66, 70, табл. 1 0 ,12-20]. Останнім часом 
хронологія таких фібул деталізована І.О . Гавритухіним. За його схемою, 
чорнівська фібула -  проміжного між Вільканці та Пільвіни типу (більшість 
особливостей -  першого типу, крім форми спинки: в Чорнівці вона не вузька 
ззовні і плоска в перетині, а півкругла, як в Пільванах, але не тордована) [26, 
с. 78-85].

Фібули такого типу загалом свідчать про взаємонакладання типів з південно- 
східної Прибалтики та Середнього Дунаю [26, с. 80]. Період їх поширення -  
фаза D за Центральноєвропейською шкалою (кінець IV -  перша половина V ст.). 
Такі фібули часто знаходяться в комплексі з речами, чітко датованими власне V 
ст. [54, s. 90, 91, tabl. VIII, 8; 28, рис. 49, 4, 54, 3; 38, с. 22; 12, с. 57, рис. 56]. 
Трохи ранішим періодом -  на C3/D, (друга половина IV ст.) з чітким поширенням 
у пізніший час датуються й середньоєвропейські аналогії цієї фібули (Prosmyky, 
Ziżelice Plotiśte, Zemiki W ielkie, Ługi) [55, s. 34, abb. 12,2; 60, abb. 9 ,21]. Подібна 
фібула пізньочерняхівського часу відома з Черепина на Західному Бузі, але 
основна їх кількість в регіоні (Кодин, Бакота, Теремці, Лука-Каветчинська) 
походить уже з пам’яток ранньопразького типу [6, рис. 2; 11, рис. 108,109].

Фібула з долівки споруди 11 з Ч орнівки-І супроводжується десятком 
фрагментів від шести посудин -  виключно кружальних сірих з шерехатою від 
піску (домішка в тісті) поверхнею горщиків та мисок (рис. 2, 5). А загалом ця 
застібка датує всю нижню культурну верству пам’ятки -  шар кінця IV -  першої 
половини V ст. (рис. 2 ,4) -  фінал існування черняхівської культури в регіоні.

Досить цікавими й неоднозначними є дві інші знахідки з пізньочерняхівського 
поселення Чорнівка-І (знайдені в 7 м одна від одної, культурний шар): кам’яна 
форма для виливання хрестиків та прясло зі стінки амфори з прокресленими 
хрестами (рис. 2, 1, 2). [16, рис. 2, 2; 3, 7]. Ливарна форма 6x4,2 см, частково 
пошкоджена, з місцевої дністровської мергелистої крейди. Вона двостороння. 
На одній із широких площин вирізьблений литник шириною 1,8 см і завглибшки 
0,8 см, з трьома відводами. Збережений відвід увінчується хрестиком з двох 
перекладин з овально заокругленими кінцями, розміром 1,7 та 1,3 см та 4 мм 
завглибшки. По центру хрестик має круглу (діаметр 2 мм) випуклість (перлину) 
висотою З мм. Під час відливки з цієї форми, при умові її перекриття плоскою 
стулкою, можна виготовиш хрестик товщиною 4 мм з круглою ямкою -  очевидно, 
для камінця чи емалі. Другий відвід зберігся повністю, третій -  лише в нижній 
частині. Ділянка форми з негативом, що вінчав ці відводи, на жаль, не збереглась.

Литник глибиною 0,7 см на протилежній площині теж мав, можливо, три 
відводи (збереглось два) із зображенням пластинки витягнуто-трапецієподібної 
форми розміром 3 ,1x0,5-0,2 см і 3 см завглибшки. Пластинка по всій довжині 
рифлена паралельними насічками (на збереженій нараховані 33 насічки). Відливка 
11 дає пластину з насічкою товщиною 2 мм (як у напилка).
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Рис. 2. Чорнівка-І: хронологічні індикатори (1,2,3) та посуд (ліпний -  із затушованим 
профілем, кружальний -  із заштрихованим) IV - початку V ст.
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Щодо ливарної формочки, то вона-частина складної, мінімум трьохстулкової 
форми, де ще дві плитки-стулки, що прикривали дві площини із зображенням 
хрестика та пластинки з “напилковим” орнаментом, не збереглись. Рифлені 
пластинки подібні відбитку з чорнівської форми серед черняхівського матеріалу 
нам не відомі, хоч рифлені більш складні вироби тут зустрічаються. Можливо, 
до одного типу із чорнівським відноситься зображення тонкої пластинки, прикра
шеної сітчастим орнаментом, на одній із площин теж двохсторонньої черняхівсь- 
кої формочки із Черепина [5, с. 122, табл. ХХШ, 11]. Подібний орнамент з насіч
кою, на наш погляд, міг мати ужиткове значення: він покращував зчеплення 
платівки з ременем при нашиванні прикраси, коли нитка лягала в заглиблення 
насічок.

Значно поширенішими форми для відливки пластинки з “напилковим” 
орнаментом є на початку раннього середньовіччя. До V-VII ст. відносяться 
форми з негативами наременних платівок -  прикрас кінської збруї (6 формочок) 
з Бернашівської ювелірної майстерні [ 10 , с. 1 2 1 , рис. 4 7 ] . Тут, до речі, більшість 
прикрас різних типів (пряжки, наконечники паска, нашивки, підвіски) теж  
прикрашені рифленим (“напилковим”) орнаментом [1 0 , рис. 4 5 -4 7 ] . Такий 
орнамент характерний і для інших форм V-VI ст. із сусідніх регіонів [4 7 , с. 1 9 2 - 
193, рис. 5 , 8, 9; 4 2 , рис. 3 6 ].

М айже аналогією  (трохи збільш еною ) “напилковому” зображенню  з 
Чорнівської форми є одна з формочок із Зимнівського городища VI -  першої 
половини VII ст. Це виріб теж  із мергелистої крейди, негатив -  три витягнуто- 
прямокутних платівки 7 см завдовжки і 7 мм завширшки, поверхня яких “покрита 
косим рифленням, [що] нагадує насічку напилка” [4, с. 74, табл. XV, 1].

Щодо протилежної сторони Чорнівської формочки, то слід беззаперечно 
визнати, що з неї продукувався відбиток хрестика (-ів), а не якоїсь “хрестоподібної 
прикраси”. Саме прикраси досить широко (7 екз.) представлені серед комплексу 
ливарних форм другої половини V -  першої половини VH ст. з Бернашівки на 
Дністрі [10, рис. 27,45]. Але тут хрестоподібні зображення є рифленим декором 
підвісок-нашивок очілля (жіночого головного убору) чи круглого медальйону, а 
не власне християнським атрибутом: хрестоподібні орнаментальні символи є 
елементами язичеських семантичних сюжетів, широко поширених у Подністров’ї 
в більш ранні, дохристиянські часи, наприклад, в ранньому залізному віці [39, 
с. 10-28]. До речі, серед 64 кам’яних ливарних форм з Бернашівської майстерні 
початку раннього середньовіччя -  а це зображення понад 100 різних виробів -  
немає жодного із зображенням християнської символіки. Не знаходимо такої й 
серед інших чисельних ливарних форм, а також -  й чітких аналогічних виробів- 
відливок цього часу в Подністров’ї  чи на суміжних територіях: язичницька основа 
ідеології ранньосередньовічного слов’янства заперечувала існування (а тим паче 
-  виробництво) в їх середовищі будь-яких християнських інсигній; вироби з 
хрестоподібним (не християнським) орнаментом призначались для внутрішнього
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(серед слов’ян-язичників) поширення, а не на зовнішній ринок, де на них міг бути 
попит серед християн (якщо б це був атрибут християнства).

Чорнівська ж  форма призначалась для виробництва, безумовно, натільних 
хрестиків. На це вказують малі розміри збереженого хрестика -  1,7x1,3 см, 
правильне (християнське) співвідношення його основи (довша) й перекладини, 
заокругленість кінців, ямка для камінця чи пасти. Кільце для підвішування 
хрестика, очевидно, виготовлялось окремо (в Бернашівці присутні з десяток форм 
для виробництва саме таких кілець чи петель) [10, с. 42, рис. 36 ,42 ,47] і потім 
припаювалось до хрестика.

Знахідка форми для відливання натільних хрестиків на пізньочерняхівському 
селищі Чорнівка-І кінця IV -  початку V ст. є, вважаємо, явищем не винятковим, 
а закономірним. Ми поділяємо твердження Е.О. Симоновича про поширення 
християнства в середовищі носіїв черняхівської культури -  на наш погляд, серед 
готів і сармат; але заперечуємо прийняття його місцевими слов’янами і вже 
неодноразово висловлювали цей погляд [13, с. 114-115; 14, с. 85-88; 15, с. 318- 
342; 18 ,с. 55-5 8]. Про значення такої знахідки як Чорнівська ливарна форма для 
лиття головного християнського символу у фіналі шзньоримського часу можна 
сказати словами М.Ю . Брайчевського, який після ознайомлення з цією формою, 
так написав про неї: “Значення цієї знахідки неможливо переоцінити. Натільний 
хрестик є найдостовірнішим свідченням християнської приналежності. Ливарна 
формочка -  незаперечний доказ місцевого походження інсигній; знахідки самих 
хрестиків [...]  не такі переконливі -  можна припустити їх девізний характер. 
У даному випадку йдеться про масове виробництво” [7, с. 20]. В.В. Ауліх також 
звернув увагу на одночасне виготовлення у зимнівських формочках по два-три 
предмети (як і в Чорнівській), що, на його думку, теж свідчить про масовість 
продукування ювелірних виробів та товарний характер ремесла, розрахованого 
на ринок [4, с. 95].

А щодо того, що ливарних форм з хрестиками в черняхівській культурі не 
знайдено (як і власне хрестиків), то слід визнати це методичним недоліком. 
Справа в тому, що ливарні форми як знаряддя спеціалізованого виробництва 
черняхівці не практикували вкладати як інвентар в поховання -  тому вони і невідо
мі серед матеріалу з некрополів, які є найбільш дослідженими в черняхівській 
культурі. Черняхівські ж  поселення (домінування в більшості регіонів культури 
наземних споруд, нині зруйнованих оранкою тощ о), де могли бути об’єкти, 
пов’язані з обробкою кольорових металів, досліджені значно меншою мірою. На 
сьогодні відомі лише уламки декількох черняхівських ливарних форм в регіоні: 
двох сланцевих з Киселева і М амаївців в Подністров’ї  [9, с. 71] та однієї піско
викової -  в Черепині на Західному Бузі [5, с. 122, табл. ХХШ, 11]. І це -  все!

Х арактеристику ю велірної справи як м ісцевого виробництва у  носіїв 
черняхівської культури можна доповнити знахідками кількох ювелірних глиняних 
тиглів, заготовок окремих виробів та відходів бронзоливарної справи. Враховуючи
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ці знахідки, а також незначну складність і, особливо, невелику вартість такого 
виготовлення невеличких ювелірних виробів і високий загалом економіко- 
технологічний рівень черняхівського ремесла, слід виробництво таких речей з 
кольорових металів вважати місцевим, а не довізним, а знахідки черняхівських 
м айстерень подібних до Бернаш івської раннього середньовіччя -  лиш е 
проблемою часу і подальших досліджень. До того ж, в умовах довозу ювелірних 
виробів на варварські землі з античних провінцій за пізньоримськош часу носії 
черняхівської культури не мали необхідності у значному власному продукуванні 
цих речей. В умовах же раннього середньовіччя, замкнутого натурального 
господарю вання, відсутності зовніш нього ринку необхідним було власне 
виробництво ювелірних виробів і поширення їх в межах локальних ринків. Звідси
-  і значна кількість археологічно засвідчених артефактів ювелірного виробництва 
у слов’янського населення Східної Європи V-VII ст.

Власне ж  хрест як символ християнства в черняхівському суспільстві не 
міг широко поширитись. Хрест взагалі пізно, з IV ст., став символом нової віри. 
Лише і саме з цього часу відомі перші зображення його на півдні України [32, 
с. 95-97]. З середини-кінця IV ст. хрест з ’являється у  поховальних пам’ятках, 
на тулубі та денцях посудин тощо. Найранніший натільний хрестик -  золотий, із 
вставкою каменя в центрі -  походить з Італії [53, р. 204]. До цієї ж  доби належить 
і хрестик з Ласківського скарбу [44, с. 196-204]. Решта чисельних аналогій [52, 
р. 63; 51, р. 179; 32, с. 97; 1, рис. 2 ,3 ,4 ,1 0 ] поширені уже в V-VI ст. та наступний 
час, на територіях, де християнство мало потужні корені й де носіями його і 
надалі залишались римляни чи їх нащадки або новонавернені етноси: готи, гепіди, 
сармати, фракійці.

Кам’яна формочка в Чорнівці-І знайдена в шарі черняхівської культури кінця
IV -  першої половини V ст. (рис. 2, 3-5). До речі, із дна черняхівської ями 9 
походить шматок оплавленої бронзи, що формою цілком відповідає формі й 
розмірам литника ц ієї форми -  ще один доказ ливарного виробництва на 
черняхівському поселенні Чорнівка-І. Абсолютно на пам’ятці відсутні об’єкти 
чи будь-які рухомі артефакти раннього етапу празької культури (друга половина
V -  початок VII ст.), з шаром якої гіпотетично можна було б пов’язати цю 
знахідку. Для більш пізнього етапу (фіналу празької чи Луки-Райковецької культур) 
подібні речі абсолютно не характерні.

Зображення ж на негативах цієї формочки -  хрестик (-и) і рифлені платівки
-  є спрощеними черняхівськими прототипами дещо складніших уже ранньо
середньовічних зображень V-VI ст. Рифлена орнаментація платівок в середньо
вічний час поширюється на ширше коло виробів -  підвісок, пряжок, наконечників 
паска, ба, навіть, фібул тощо. Хрестоподібний же орнамент раннього середньо
віччя, на відміну від пізньоримського часу, втрачає ідеологічне спрямування, 
стає ужитковим, теж перекочовує на прикраси, нашивні бляшки збруї тощо. Саме 
як хрестоподібну нашивну бляшку (тут ми повністю згідні з В .В. Ауліхом) з
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рівними округлими щитками довжиною 3,5 см, прикрашену заглибленими 
рівчаками, насічками, колом в центрі, слід вважати виріб із Зимною -  найближчу 
до зображення з Чорнівської форми аналогію [4, с. 64, р и с .6 ,1]. Такими самими 
за призначенням є й інші хрестоподібні вироби із слов ’янських пам’яток третьої 
чвертіїтис. н.е. [43,рис.7, 2]. Чорнівський же хрестик-вдвічі менший, неоздоб- 
лений -  є, вважаємо, символом християнської аскети, справжнім натільним 
хрестиком.

Знахідка Ч орнівської ливарної форми повністю  підтвердж ує думку 
дослідників щодо безсумнівного і безпосереднього зв’язку черняхівськоїтрадиції 
орнаментики Ш-V ст. (насамперед, так зв. “варварського стилю”: виїмчасті 
емалі, пластинчасті підвіски) з типами речей (відерцеподібні і дзвоникоподібні 
підвіски, лунниці, нашивні платівки) та їх орнаментацією (насічки, хрест) третьої 
ч вертіїти с. н.е. [10, с. 168,169; ЗО, с. 84].

У заповненні споруди 12 знайдене прясло зі стінки червоноглиняної античної 
амфори (одне з двох, знайдених на поселенні прясел на уламках античної тари) 
з трьома хрестами, симетрично прокресленими на одній із його площин (рис. 2, 
2). Виріб походить із черняхівського культурного шару Чорнівки-І, можливо, 
споруди 11, що якраз і перекрита будівлею 12. Діаметр прясла 5 см, товщина 
1,2 см, діаметр отвору -  0,8 см. Прокреслені на глибину 1-2 мм зображення 
хрестів мають розміри 3,2x1,9 см, 3 ,8x1,8 см та 3,5x1,8 см. Тобто, величина 
хрестів, враховуючи можливість пошкодження їх перекладин отвором, майже 
однакова. Чіткість, симетричність, співрозмірність хрестів, зображення їх лише 
на одній із площин прясла заперечують будь-яке співвіднесення їх з орнаментом 
амфори чи випадковими вправляннями у різьбі. Слов’янські середньовічні прясла 
(якщо розглядати як можливий варіант датування прясла і зображення на ньому 
раннім середньовіччям) -  ліплені вручну, округлі чи підб іконічної форми. До того 
ж, абсолютно не відмічено вирізання ранньосередньовічними слов’янами прясел 
зі стінок посуду, тим паче, з більш ранньої античної тари. Водночас, прясла зі 
стінок амфори -  типові для черняхівської культури.

Зображення хрестів на пряслі та як негатив ливарної форми стоять, можливо, 
в одному семантичному (хрести тут і там, кількість їх -  три на пряслі, можливо, 
три й на формочці, спрощеність зображень) й функціональному (християнські 
атрибути: натільний хрестик та амулет-медальон) ряді.

Тобто, черняхівські артефакти з хрестами із Чорнівки-І -  можливо, атрибути 
християнства -  ще один доказ того, що “парфіяни, мідіяни [... ] і жителі Понгу й 
Азії, і різні галльські племена, і недоступні для римлян місця Британії покорились 
Христу, а також і країна сарматів, даків, германців, скіфів і, зверх того, багато 
племен, областей, островів багатьох нам невідомих” [33, с. 239]. М ожливо, ці 
слова Тертуліана й аналогічні висловлювання інших “отців церкви” -  Євсевія, 
Созомена- є не панегіриком християнству, а свідченням ширшого, ніж це показує 
археологічний матеріал, поширення Христової віри серед варварського населення 
Східної Європи уже в перші віки її існування.
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Знахідки з Чорнівки-І знаходяться у фондах Чернівецького краєзнавчого 
музею.

Кілька цікавих в плані хронологічної іццикаціїзнахідок виявлено нами у 2003- 
2004 роках під час розкопок вапнярсько-чинбарського осередку черняхівської 
культури Гряда І біля Львова [23, с. 153,рис. 7 ,3;21,с. 47-49; 22 ,с. 50-51]. Пам’ят
ка одношарова, виключно з матеріалами черняхівської культури IV ст. (рис. 3). 
На долівці виробничої споруди 4, на глибині 0,7 м від денної поверхні -  in situ, 
знайдена залізна фібула (рис. 4 ,1). Фібула підв’язна, очевидно -  двочленна 
(голівка з пружиною відсутні) (Л.В. Вакуленко вважає залізні одночленні підв’язні 
фібули з верхньою тятивою знахідками “виключно за внутрішнім боком Карпат
ської дуги... Жодної подібної знахідки не було зроблено на території Прикарпаття” 
[8, с. 137].Якщ ожфібулазГрядивсежодночленна підв’язна фібула, то матимемо 
першу таку застібку в Українському Прикарпатті -  за Л.В. Вакуленко, на основі 
подібних типів з могильника в Солонцях -  датовану часом після 350 р. і їх слід 
пов’язати з другою хвилею пшеворської експансії на схід в пізньоримський час) 
[8, с. 144]. Довжина фібули 6,3 см, найбільша ширина спинки і приймача 0,7 см. 
Спинка у перетині сегментоподібна і (ближче до ніжки) вигягнуто-овальна, ніжка 
округла, приймач півкругпий (внутрішня площина плоска), з круглим (зверху) і 
подовгастим отворами. Зав’язка -  в один виток, що суцільно відходить від 
приймача і один раз обвивається навколо основи спинки.

За А.К. Амброзом, такі фібули відносяться до групи 16, підгрупи 2, серії І -  
двочленні, прогнуті, підв’язні, з асиметрично вигнутою спинкою і датуються IV ст. 
[2, с.62,64]. J. Tejral фібули такого типу датує на C3-D, (більшість форм -  на D ,) 
[60, abb. 3 ,10, 8 ,12, 9, 9].

Є. Л. Гороховський, за окремими елементами застібки, такі фібули відносить 
до двох фаз: 3 -  “Косанівська”, ВЗб за автором, друга третина -  третя чверть 
IV ст., близько 330-380 рр., етап С3, та 4 -  “М асловська”, теж  ВЗб -  домінуючий 
уже тип, друга половина IV ст., між 350-400 рр., пізній період етапу С3 -  початок 
етапу D, [27, с. 44, фаза Ш, 57, 58, фаза IV, 67].

Досить вузько датованими артефактами римського часу є кістяні гребені. 
Один з таких гребенів нами був знайдений в нижній частині заповнення (глибина 
1,7 м від денної поверхні) глибокої (загальна глибина 2,6 м) ями “А” в споруці- 
майстерні 2 поселення Гряда І. Загалом, це 4 деталі -  складові трьохскладного 
гребеня (рис.4,2). Його розміри 5 см в ш ирину і 7 см заввишки. Він має 
дугоподібну, без бокових виступів, спинку, дві прямокутні бокові окладники, 
очевидно, три (збереглась одна) пластини із зубцями -  висота пластини 4 см, 
зубців 2 см. Збереглись 4 отвори для штифтів (усього було, напевно, 5 таких 
отворів), у трьох з них -  власне бронзові заклепки (1-1,15 см завдовжки, 2 мм 
товщиною, квадратні у перетині). Трискладні гребені з півкруїлою спинкою, за 
класифікацією 3. Томас, відносяться до типу Ш І -  друга половина Ш -  перша 
половина IV ст. [61, s. 71-75].
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Рис.З. Ліпний та кружальний посуп IV ст. з Гряди-І
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Типологія гребенів власне черняхівської культури розроблена Г.Ф. Нікітіною 
[35, с. 147-160]. Гребінь з Гряди, за схемою Г.Ф. Н ікітіної -  типу 1, варіанту 1, 
найпоширеніша у пізньоримський час форма трискладних гребенів [36, с. 104]. 
Цей тип гребенів, на думку дослідниці, побутував протягом існування усієї черня
хівської культури, аж до початку V ст. Але трихскладні гребені варіанту 1 -  
продукт не раніше IV ст., такий тип гребенів (тип 1, варіант 1) в черняхівській 
культурі, відмітимо, знайдений, в основному, на пам’ятках північного варіанту 
культури (типу Черепин): у  Ріпневі П -  2 пгг., Раковці -  2 шт., Оселівці -  3 екз. 
тощ о[5,с. 120; 36 ,с. 104-106,рис. 58]. Фібули та тонкостінні конічні скляні кубки, 
що знаходять в комплексі з цими гребенями, оконтурюють період побутування 
таких гребенів -  усе IV ст. (ближче до його середини) [48, tabl. IV, Ш]. Не 
суперечить цій даті -  друга половина ПІ-JV ст. -  і співвіднесення таких гребенів 
з іншими хронологічними індикаторами з черняхівських могильників за схемою 
Є.Л. Гороховського [27, с.42-44, фази 1-4]. У цей час гребені такого типу -  
найбільш вживані по всій Центральній Європі та Південній Скандинавії [50, s. 55- 
57, mapa 3].

З дна цієї ж  ями “А” споруди 2 (глибина 2,49 м) походить і залізний умбон 
щита (рис. 4 ,4). Його діаметр 16 см, висота 6,7 см, він має овальну вершину без 
шипу і середньої ширини поля (2,8 см) та шийку (2 см), з отворами для заклепок. 
Такий тип умбонів, за численними європейськими аналогіями, датується на С2- 
С3, тобто, Ш -  першою половиною IV ст. (більше на С3) [55, s. 23-23, abb. 20, 4\ 
60, s. 228-248, abb. 4, 3, 7, 9, 10]. Останні співставлення умбонів такого типу з 
нововідкритими в одних комплексах з ними хроноіндикаторів (мечі, наконечники 
списів, шпори), зроблені В. Kontny в розширення схем К. Годловського, поширю
ють їх існування на фазу D, (друга половина IV ст.), водночас, у  протилежному 
напрямку на CJb/C2 (друга половина ПІ ст.) [57, rys. 4, grupa 7Ь].

У заповненні над дном (2,17 м від сучасної поверхні) все тієї ж  ями “А” 
споруди 2 знайдене залізне чересло (плужний ніж) (рис. 4 ,3). Чересло супровод
жують десятки артефактів виключно черняхівської культури, що виключає будь- 
які сумніви щодо його черняхівської належності. З поселень черняхівської культу
ри походить усього кілька екземплярів чересел, вони *- з культурного шару цих 
загалом кількашарових селищ і до сих пір лише одне чересло -  з Ріпнева П -  
можна чітко співвіднести з цією культурою (село Ріпнів, до речі, усього за 30 км 
від Гряди) [5, с. 107-108]. Ріпнівське чересло -  з відламаним кінцем леза. Чересло 
ж з Гряди збереглось повністю і чудово. Його довжина 36 см, довжина черена 
15 см і ширина -  3,2 см, максимальна ширина леза -  5 см. Черен у перетині 
прямокутний, лезо -  клиноподібне.

Знахідки чересел в черняхівській культурі -  можливе свідчення існування 
тут не лише рала, а й плуга. В сусідній Польщі, на поселеннях пшеворської 
культури, такі чересла -  не рідкість, до того ж неодноразово чересло знаходили 
в одній споруді із залізним наральником (Зофіполь, Єлена Гура), що дозволяє
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Рис. 4. Хроноіндикатори IV ct. з поселення Гряда-І

більшості дослідникам вважати чересло елементом саме плуга [62, s. 131,146- 
147].

Плуг -  результат стабільності й нарощення зернового виробітку в умовах 
зрослої чисельності населення і відкритості ринку [25, с. 419-420]. Такі умови в 
культурах провінційноримського кола визріли в IV ст. Тому, вважаємо, що знахідки 
чересел в черняхівській культурі відносяться до розвиненого етапу культури, 
тобто, до часу не раніше IV ст. (для чересла з Гряди, завдяки його кореляції з 
іншими, чіткими хронологічними індикаторами, знайденими поруч, дата існування 
звужується до середини IV ст.).
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Для детальнішої характеристики фіналу черняхівської культури, недостатньо 
забезпеченого хроноіндикаторами (відхід готів і сармат, загальне скорочення 
населення) [34, с.78], кожна нова знахідка такого типу-дуж е важлива. У 2005 р. 
з орного шару черняхівського поселення біля с. Бірки недалеко Львова було 
піднято таку бронзову фібулу і нами проведені невеликі охоронні розкопки.

Ф ібула-прогнута, підв’язна, з ніжкою ромбічної форми (рис. 4 ,1). Загальна 
висота застібки 5,1 см, ширина спинки 0,5-0,7 мм, найбільша ширина ніжки -  
0,9 мм. Корпус у перегині сплюснуто-овальний. З обох країв спинки й ніжки фібули 
нанесений орнамент у вигляді двох паралельних краю частих зигзагоподібних з 
гострою вершиною ліній, нанесених, можливо (на думку А.Д. Дмитрієва, що 
характеризував подібний орнамент на фібулах), “кінцем гострого плоского інстру
менту шляхом повертання його то в один, то в інший бік” [29, с.78]. По центру ж 
спинки та ніжки проходить “очковий” орнамент у вигляді двох дрібних (3 і 1,5 
мм) концентричних кіл, рівновіддалених один від іншого -  три на спинці й три на 
ніжці. Пружинна частина головки фібули не збереглась, але кріпився цей апарат 
за допомогою залізної вісі -  по центру розклепаної овальної бронзової основи 
голівки зберігся окислений уламочок цієї вісі.

Прямі аналогії фібулі з Бірок нам поки що не відомі. За А.К. Амброзом, це 
двопластинчасті, з трикутною ніжкою фібули групи 21, підгрупи І, які датуються 
IV -  початком V ст. н.е. [2, с.76-86]. У цьому хронологічному відрізку (ЛЦ вони 
зустрічаються на території Румунії (культура Синтана де Муреш, подібні тип та 
орнамент) і всієї Центральної Європи [59, р. 292, fig. 132,1; 60, abb. 7 ,5 ,1 0 ,11,9, 
/]. Так датує їх (“двухпластинчастые гладкие фибулы”) і М .Б. Щ укін [49, рис. 1, 
15]. Чітко на першу половину -  середину V ст. н.е. датують такі застібки й інші 
дослідники [29, с. 100; 56, іі. 15].

Знахідки з Гряди І та Бірок розміщені у фондах Археологічного музею 
Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України (м. Львів).

Ще одна неординарна, унікальна для Західного Побужжя знахідка походить 
з нині розвіяної піщ аної дю ни (багатош арове поселення доби мезоліту -  
ранньосередньовічного часу) в урочищ і „Б іла гора” б іля с. Я струбині 
(Радехівського р-ну Львівської обл.) (зберігається в автора статті) [19, рис. 3]. 
Це бронзова двопластинчаста фібула ромбічної форми, 4,2x2,8 см (рис. 6, 1). 
Вона має квітковий орнамент (бутон) по чотирьох кутах ромбу, Х-подібну стрічку 
по центру з насічками з боків та 5 круглих, симетрично розташованих по щитку 
заглиблень для емалі (каміння ?), 4 отвори у вигляді сердечка. Застібка фібули 
(внутрішня сторона виробу) складається з також бронзової голівки (трубчаста 
основа, приварена до корпусу голівка і вісь), дротяної, завтовшки 1 мм, голки 
(зберігся лише її уламок -  один виток на осі основи), а також дротяного і також 
привареного до корпусу приймача голки аркової форми. Фібула складається з 
Двох пластин: верхньої фігурної та нижньої плоскої, з країв склепаних в один 
пустотілий виріб.
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Рис. 5. Бірки-1:1 -  фібула, 2-6 -  посуд з поселения

Наразі аналогій цій фібулі ми не знаємо. Найраніші фібули такого (ромбічного, 
пластинкового) типу зустрічаю ться серед старож итностей провінційного 
ранньоримського типу (фаза С,, П-Ш ст. н. е.) [55, рис. 15,45]. Але семантика 
фібули з Яструбичів (насічки, бутони, „сердечка”) абсолютно не відповідає 
ранньоримській добі, ймовірніше, що це виріб УШ-ІХ ст. н. е. -  південного, 
можливо, тюрко-хозарського походження, занесений в Західну Україну купцями, 
очевидно, з Хозарського каганату чи Волзької Булгарії. Елементи оздоблення 
фібули з Яструбичів мають чисельні аналоги з нашивних бляшок, очіль, пряжок 
V-IX ст. з Вознесенки Подніпровського Надпоріжжя та Бірського могильника у 
Поволжі (тю ркський комплекс) [37, с. 181, рис. 39, 13, 16; 31, табл. X, 1],
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Рис. 6 .1  -  фібула із Яструбичів, 2 -  зразки речей П-ІХ ст. 
з конструктивними елементами -  аналогіями фібулізЯструбичів
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Північного Кавказу (алани) [З, с. 176, рис. 60, 76, 77], Кривої Луки, Пониззя Доку 
(салтово-маяцька культура, хозари) [37, с. 230, рис. 91, 8], Криму (Керч, 
Скалисте) [1, рис. З, 22, 5, 6], Новогригорівки, Одещини (гуни, сармати) [37, 
с. 149, рис. 4 ,3] (рис. 6 ,2 ). Тобто, така композиція та семантика виробу є резуль
татом лінії розвитку: гуни, сармати -  авари (?) -  тюрки, хозари. Присутня тут і 
слов’янська лінія (очевццно, побічна, споживацька): окремі композиційні елемента 
цієї фібули знаходимо і на нашивках очілля та підвісках, що продукувались в 
ливарних формах Бернашівської майстерні третьої чверті І тис. н.е. на Середньо
му Дністрі (слов’янський масив празької культури) [10, рис. 45], підвісках 
радимичів (кургани Подесення) [40, табл. ХІЛП , 7] тощо. У краї ця фібула 
хронологічно теж співвідноситься зі слов’янською культурою Луки-Райюовецької 
УШ-Х ст. Кераміку Луки-Райковецької ми знаходили і на дюні „Біла гора” біля 
Яструбичів, на місці знахідки фібули.
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Victor VOJNAROVSKYJ

L ittle  know n  a rte fa c ts  -  ch rono log ic  in d ic a to rs  o f th e  
1 -st th o u sa n d  A .D . fro m  B ukovyna a n d  G alychyna

Summary
Author suggests letting out an annual o f the type „Encyclopaedia o f antiquities (new entries)” 
with the purpose o f acceleration o f  the introduction to the scientific circulation o f new 
chronological indicators.
In the article little known artefacts are analysed as chronological indicators o f the 1-st thousand 
A.D. found by the author on the territory o f Bukovyna and Galychyna during the last 20 years 
of his activity. It is a fragment o f a plate of the 2-3-rd cent. (Zoubritsa culture) with a „inscription” 
(runes?), an iron fibula, a stone form for the outpouring o f crosses and a spindle whorl from a 
wall o f an amphora with three symmetrically drawn crosses (end o f the 4-th -  beginning o f the 
5-th cent., Chemyakhiv culture), an iron fibula, an umbon o f a shield, a plough’s knife and a 
bone comb of the middle o f the 4-th cent. (Chernyakhiv culture), the bronze fibula o f the first 
half o f the 5-th cent, (end o f the Chemyakhiv culture), a bronze rhombic fastener o f the УШ-ГК 
cent. (Turki-Khasar origin, array o f Luca-Raykivetska culture).
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УДК 903.4(477.42)
Любомир МИХАЙЛИНА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПОСЕЛЕНСЬКИХ СТРУКТУР 
РАЙКОВЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Протягом останніх трьох десятиріч зусиллями археологів значно зросло коло 
джерел, які можуть бути використані для відтворення суті східнослов’янської 
общини та динаміки її розвитку. В першу чергу мова йде про розміри та кількість 
житлових і господарських споруд ранньослов’янських поселень другої половини 
І тисячоліття н.е., планіграфію, а також взаємне розташування поселень в межах 
окремих груп пам’яток -  поселенських структур, відомих як „гнізда поселень” 
(рис. 1). Гнізда одночасних поселень разом з їхньою ресурсною базою у вигляді 
землеробських угідь, пасовищ , л ісів тощ о на думку одних дослідників є 
археологічним відповідником общини [36, с. 5-6], інш их-плем ені [21, с. 131].

Гнізда поселень мали достатньо складну структуру. Окрім селищ до неї 
могли входити городищ а, святилищ а і могильники [31, с. 30-34]. Першу 
характеристику гнізд поселень досліджуваного часу між Дніпром і Карпатами 
дав І.І. Ляпушкін. На основі картографування пам’яток він дійшов висновку, що 
до складу гнізда входило 3-4 поселення, розташованих на відстані до 5 км одне 
від одного, а відстань між гніздами поселень складала 30-40 км, а можливо 
навіть 100 км і більше [20, с. 128].

Важливі дані щодо розмірів, структури і центрів гнізд поселень VI-IX ст. 
подає Б.О. Тимощук. Завдяки суцільному обстеженню басейнів Верхнього 
Д ністра і В ерхнього П рута виділені 36 гнізд поселень другої половини 
І тисячоліття н.е., переважна більшість яких відноситься до УШ-Х ст. [36, с. 7, 
144-183]. До складу вказаних гнізд входило до 6-8 селищ. Кожне таке гніздо 
займало площу до 70-80 км2 [36, с. 79].

Гнізда поселень були характерними для всієї досліджуваної території у другій 
половині І тисячоліття н.е. Вони добре простежені у М олдові, де складалися з 
8-10 і більше селищ [26, с. 51; 35, с. 167-169]. Щ ільні групи утворюють селища, 
розташовані на відстані 0,5-2,5 км одне від одного в басейні р. Тетерів на Волині. 
Зокрема, до гнізда поселень біля с. Корчак входило 14 селищ [27, с. 32]. Гніздовий 
характер розташування селищ пеньківської та райковецької культур відзначено 
у Середньому Придніпров’ї, де вони групуються по 5-7 разом [25, с. 18].

Кількість селищ, що входили до складу гнізда різна. Різняться вони також 
розмірами, кількістю житлових і господарських будівель, а також характером 
їхньої забудови.

Житлові споруди розміщувалися на селищах групами. Такий самий характер 
розташування жител простежений на селищах не лише райковецької, а й на 
пам’ятках інших синхронних і більш ранніх східнослов’янських культур. Такі 
групи жител пов’язуються із патріархальними або великими нерозділеними
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Рис. 1. Гнізда поселень райковецької культури.
1- Добршгівське; 2 -Пригородське; 3 -Чорнівське; 4 -Раш ківське; 5 -Ревнянське;

6 -  Острицьке. (1 ,2 ,4-6  -  за Б.О. Тимощуком; 3 -  за С.В. Пивоваровим). а -  селище УІП- 
X ст.; б -  городище; в- городище -  адміністративно-господарський центр; г -  городшце- 

сховшце; д -  селища VI-VII с т ; е -  поселення -  общинний центр; с -  межі гнізда 
поселень; ж -  курганний могильник; з -  городище-святилище.

сім’ями, які на стадії переходу від первіснообщинного ладу до класового суспіль
ства складалися з трьох і більше поколінь кровних родичів по батьківській лінії, 
що вели спільне господарство. Наявність в межах одного поселення декількох 
груп жител вказує на існування тут патронімії, що утворилися в результаті 
розростання і сегментації великої патріархальної сім’ї  [16, с. 97-112].

Динаміку розростання і сегментації патріархальних сімей ілюструють мате
ріали досліджень Рашків І і Рашків ПІ. На селищі VI-VH ст. Рашків Ш, де 
простежені три періоди його існування, найбільш ранні житла (21) розташову
валися групами по 2-3 в кожній на відносно значній відстані одна від одної.
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З кожним наступним періодом інтенсивність забудови площі селища зростає, 
збільшується ж  загальна кількість жител (відповідно 23 і 3 5), так і їхня кількість 
в групі (відповідно 2-5 і 2-7) [3, рис. 14]. Застосування існуючих принципів розра
хунку кількості членів парної сім’ї  доби середньовіччя, що використовуються 
також і в археології для слов’янських поселень другої половини І тис. н.е. [З, 
с. 54-55; 31, с. 244; 36, с. 21], показали, що населення раннього, середнього і 
пізнього етапів даного селища в середньому складало відповідно 84-105,92-115 
і 140-175 осіб [3, с. 55]. Разом з тим, демографічні розрахунки показують, що 
збільшення кількості населення на заключному етапі існування селища забезпе
чувалося не лише природнім приростом патріархальної сім’ї, але й за рахунок 
чужаків-переселенців, що селилися на вказаному поселенні [3, с. 55]. Таким 
чином, можна констатувати співіснування на одному поселенні садиб ж  кровних 
родичів, так і прийшлого населення з сусідніх поселень Середнього Подністров’я.

Зростання чисельності населення селищ а Раш ків ІП мало двоєдиний 
наслідок. По-перше, розросталися і сегментувалися великі сім’ї, а отже збільшу
валася кількість жител, що привело до забудови всієї його площі та спонукало 
заснування нових селищ, якими стали Рашків І і Рашків П. По-друге, зростаюча 
кількість населення диктувала потребу в освоєнні нових земель і в першу чергу 
ріллі ж  основного засобу існування землеробського суспільства. Матеріали розко
паного повною площею селища Рашків І свідчать про його заснування трьома 
або чотирма великими сім’ям и-лінідж ам и [5, с. 41]. Останні, можливо, виникли 
в результаті сегментації великих сімей поселення Рашків Ш, що опосередковано 
засвідчено відсутністю хронологічного розриву в існуванні обох селищ.

Житла раннього етапу селища райковецької культури Рашків І складають 
три групи по 3-4 в кожній (одне житло знаходилося окремо), розташовані на 
відносно значній відстані одна від одної. Застосування згадуваних вже принципів 
демографічних розрахунків визначає середню кількість населення цього періоду 
в 60-75 осіб. До середнього періоду належать 7 груп жител по 2-7 в кожній, що 
розташовувалися навколо груп жител попереднього періоду, або на незабудованій 
площі між ними. Разом з тим, очевидно, в результаті зростання кількості населення 
до 140-175 мешканців і виділення нових нерозділених сімей починається забудова 
західної частини селища. На пізньому етапі розвитку селища його населення 
складало 124-155 осіб, що мешкали у 31 житлі. Останні групуються по 2-5 біля 
жител попередніх періодів, на незабудованій площі між останніми, або розташо
вуються на вільних ділянках західної частини селища, збільшуючи його площу 
[5, рис. 8].

Разом із зростанням кількості населення, що проявляється у збільшенні 
кількості жител на поселенні, простежується збільшення їхньої чисельності 
всередині деяких патріархальних сімей. Економічна доцільність і незручність 
спільного проживання на обмеженому просторі патріархальної садиби призводили 
до сегментації патріархальної сім’ї  й утворення нових колективних садиб на
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Рис. 2. Кодин Ł Майданчик спільного користування -  двір. (За Б.О. Тимощуком)
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території існуючого селища, або до заснування іншого патронімного селища з 
освоєнням нових ресурсних зон і особливо земель під ріллю.

Вивчення планіграфії поселення Рашків І дало змогу встановити дві важливі 
закономірності у розташуванні жител на ньому. Вони проявляються у системі 
лінійних зв’язків житлових споруц різних періодів існування поселення. Перша з 
них полягає в тому, що діагональ, яка проходить через два протилежних кути 
житла, в одному з яких знаходиться піч, завжди впирається в один із кутів більш 
раннього житла [5, с. 12-16]. Така діагональ вказує не тільки на взаємну хроноло
гію жител, а має ще й глибинний соціальний зміст. Діагональні прив’язки склада
ють лінійну систему спорідненості мешканців селища і фіксують зв’язок між 
старшим і молодшим поколінням -  батьками і дітьми [4, с. 332; 5, с. 26]. Друга 
закономірність полягає у постійно відтворюваній дугоподібній системі розташу
вання жител [5, с. 20-26]. Якщо підсистема діагональних прив’язок фіксує зв’язки 
між будинками батьків і дітей, тобто -  пряму лінію  родинності, то підсистема 
лінійно ув’язаних дугоподібних структур одночасних жител -  бічну лінію  
спорідненості [5, с. 26]. При цьому відзначається, що дугоподібно розташовані 
житла належали лініджу -  великій сім’ї, або домашній общині -  невеликій групі 
членів роду, „ .. .що живуть разом і володіють правами на землю та ведуть спільне 
господарство” [5, с; ЗО].

На колективне ведення господарства вказує стійка закономірність взаємного 
розташування житлових і господарських споруд на селищах другої половини 
І тисячоліття н.е. Вона полягає у наявності майданчиків спільного користування, 
на яких знаходилася основна маса господарських ям-погребів і споруд виробни
чого характеру (рис. 2). В залежності від розмірів, селища могли містити як 
один майданчик спільного користування (рис. 3) [36, с. 15-17], так і декілька 
(рис. 4). Особливо показовими з цього приводу є матеріали повністю розкопаного 
поселення Рашків Ш, де простежені шість таких майданчиків [3, с. 93-94,98-99, 
106-107,112-113,117-118]. Дослідники вбачають у таких майданчиках спільний 
господарський двір або колективну садибу великої патріархальної сім’ї  [3, с. 52- 
53; 36, с. 21]. Спільне володіння і користування землею передбачало й спільну 
власність на основні землеробські знаряддя праці. До таких напевне належав 
сільськогосподарський реманент (наральник, дві мотики, шість серпів тощо), 
що входив до складу „скарбу” з поселення М акарів Острів. Означений комплект 
знарядь обробітку ґрунту і збору врожаю не міг належати одній парній сім’ї. 
Ймовірніше, що ці знаряддя були спільною власністю мешканців великої сім ’ї.

Наявність колективних садиб, а також встановлена Я.В. Бараном система 
лінійних закономірностей у розташуванні жител, побудована за допомогою мотуз
ки (давньослов’янська ф орм а-„верв”), „відображає суттєві риси функціонування 
складової соціального організму, відомої в історії як община-верв” [5, с. 36].

Декілька патріархальних сімей складали патронімне селище кровних родичів, 
що спільно володіли і користувалися землею, вели спільне господарство.
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Про колективне ведення не тільки землеробства, а й ремісничого господар
ства свідчать колективні садиби Добринівського городища, одна з яких склада
лася з двох жител, двох ремісничих майстерень і двох ям-погребів, об’єднаних 
суцільною кам’яною вимосткою двору [36, с. 27, рис. 10: А].

Порівнюючи гнізда поселень і характер забудови селищ V-VII ст. з аналогіч
ними поселенськими структурами VD3-IX ст., І.П. Русанова вказує, що групи 
малих поселень празької культури належали патронімії, а окремі поселення -  
великосімейній общині, тоді як зміни розмірів і планування поселень УШ-ІХ ст. 
пов’язує з розвитком сусідської общини [28, с. 48-50].

Певні паралелі вказаним селшцам-патроніміям з колективними дворами, 
або розташованими поряд садибами кровних родичів, а разом з цим і відголоски 
певної соціальної й господарської організації знаходимо серед давньоруських 
пам’яток, а також етнографічних матеріалів і середньовічних письмових джерел.

Археологічними дослідженнями Великого Новгорода і його Неревського 
кінця зокрема, засвідчена стійкість міського планування та садибних меж, що 
залишалися практично незмінними протягом другої половини X-XV ст. [Засурцев, 
1963]. Важливі матеріали щодо взаємозв’язків власників новгородських садиб 
дав комплексний аналіз берестяних грамот. Так, грамоти, адресатами яких були 
члени відомої родини М ишиничів-Онцифоровичів, локалізую ться в межах 
декількох сусідніх садиб [10, с. 8; 39, с. 104-111]. М.Х. Алешковський пов’язує 
такі садиби з „огнищами” -  родинними колективами на чолі з „огнищанином”, 
що спільно обробляли певну ділянку землі. З огнищем тісно пов’язаний термін 
„жар”, що визначав межі земельних володінь огнища, „куди доходив жар від 
нього” [1, с. 100].

Письмові джерела засвідчують, що основу сільських поселень Східної 
Європи ХУІ-ХУП ст. складали колективні садиби кровних родичів, що вели 
спільне господарство, засноване на колективній власності на землю. Такі 
колективні садиби фігурують під назвами „дворище”, „печище”, а також „сябри” 
(„себри”, „сябринство”, „сябрівство”, „посябрина”) [9, с. 357-386; 12, с. 156- 
177; 13, с. 1-16; 18, с. 69-88; 19, с. 37-50; 15, с. 65-76; 16, с. 168-185].

Аналізуючи характер землеволодіння у Поліссі, А .Я. Єфименко вказує, що 
село Угриниче (Білорусь) за інвентарем є сукупністю семи дворищ, а дворище є 
сукупністю невеликої кількості димів. „Каждый дым соответствует человеку, 
какому-нибудь Ивашку Начевичу с 4 сыновьями, или М ацку Величковичу с 
сыном или просто Фоме Сеньковичу, при котором не упоминается никого. Семь 
дворищ села Угриниче носят следующие названия: дворище Копилович, двор. 
Рокити, двор. Тхоржевич, затем Гиткович, Минович, Горбачевич и Данилович. 
Меньшее число дымов в дворище пять, большее -  одиннадцать; таким образом, 
на семь дворищ село Угриниче заключает в себе 58 дымов” [12, с. 160-161]. 
Однак, дворище не означає лише населене місце, оскільки включає в себе поля, 
сіножаті, діброви, води, борті тощо [12, с. 163]. Дворища були власністю групи
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Рис. 3. Селища в  западинами жител.
1 -  Веретенникове; 2 -  Парикова; 3 -  Чорнівка VII; 4 -  Грушівка, а -  западини жител; 

б -  розкопані житла; в -  площа двору; г -  обрив берега; д -  схили пагорба.

найближчих родичів -  великої або задружної сім’ї. „Отсюда патримониальные 
названия дворищ: двор. Пріодичи, на котором сидят Пріодичи, двор. Коптевичи, 
на котором сидят Коптевичи, двор. Ш епелевичи -  сидят Ш епелевичи, двор. 
Сабановщина -  сидят Сабановичи и т.д. Сидят на дворищах не только с братьею 
и сыньми, но с братаничи, дядковичи и т.д.” [12, с. 166].
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Подібна ситуація щодо родинних засад влаштування селищ та характеру 
землеволодіння притаманна також північним районам Росії, зокрема Архан
гельській губернії XVI ст. [12, с. 157-160]. Північне се л о -ц е  селище з декількох 
дворів з орною землею, сінокосами тощо. Господарство ведеться „родом-племе
нем”, тобто „целым союзом ближайших родственников, которые живут в тесном 
семейном единении: дяди, племянники, двоюродные братья. Они могут жить в 
одной „избе” (до сих пор на севере держатся громадные избы, настоящие дворцы 
сравнительно, наприм., хотя бы с южнорусскими хатами), могут расселиться 
по разным избам, подстроенным одна к другой, все-таки, это одно нераздельное 
„печище” [12, с. 157]. У власності печищан були не конкретні наділи землі чи 
сінокосу -  вони володіли правом на відому ідеальну долю цих наділів. З плином 
часу, через шлюбні відносини або різні юридичні угоди співвласниками печищ 
могли стати не тільки родичі.

І.В. Лучицький на підставі аналізу письмових джерел вказує, що величезна 
кількість поселень Чернігівщини і Полтавщини у  XVIII ст. складалося з 3-20 
дворів, причому переважали села з 3 до 7-8 дворів. У цих дворах мешкало від З 
до 7 і більше сімей, що складалися „не только из родных братьев, но и братьев 
двоюродных, братаничей, дядей, теток, племянников, зятьев, деверей и т.д.” 
[18, с. 77, 80]. Двір, у якому проживало декілька сімей кровних родичів, являв 
собою одне неподільне ціле. Сім’ї  одного двору „владели сообща нераздельною, 
всем им в совокупности принадлежащею землею, вели сообща хозяйство, имели 
нередко и общий скот” [18, с. 77]. Більше того, зустрічаються випадки, коли 2-3 
і більше дворів, населених сім ’ями родичів, користувалися спільно однією 
загальною нероздільною землею [18, с. 77]. За І.В. Лучицьким „... идет ли речь 
о левом или правом береге Днепра, о юге или северо-западе России, о боярах 
или крестьянах, мы встречаем в актах нередкие указания на соединенные семьи, 
на кровные союзы, на общность земель, владеемых ими” [18, с. 80].

У межах сучасних українських і молдавських сіл часто виділяються кути, 
що означають певні їхні складові частини. Цей термін має давнє походження і 
вперше згадується у Студійському церковному та монастирському статуті, 
написаному після 1193 року [34, с. 1383]. На сторінках молдавських грамот XV- 
ХУП ст. термін „кут” означає самостійну частину села, де мешкали кровні родичі 
на чолі з „жудє” -  старійшиною общини або общинного селища [6, с. 67-77].

Традиції компактного розташування садиб кровних родичів у  певних частинах 
населених пунктів зберігалися до недавнього часу і зафіксовані, зокрема, на 
Закарпатті [33, с. 75-83]. Тут відзначено колективізм у веденні господарської 
діяльності зазначених родин, що проявлявся у колективній участі родинної групи 
у всіх видах сільськогосподарських робіт і будівництві хати. Ці роботи здійсню
валася почергово у  кожній садибі без примусу і запрошень, супроводжувалися 
певними обрядами і закінчувалися щедрим частуванням.
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Рис. 4. Селищ а із западинами жител.
А -  Недобоївці; Б -  Широка Поляна; В -  Малий Кучурів. 1 -  западини жител; 2 -  

розкопане житло; 3 -  територія двору; 4 -  розорана частина селища.
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Аналізуючи згадувані північноросійські пічища, українські сябри, білоруські 
дворища і кути молдовських сіл, М.О. Косвен дійшов висновку, що попри певні 
історичні і локальні відмінності, всі вони є явищами одного порядку -  „дана 
суспільно-історична форма, як родинний колектив і як територіальна одиниця -  
селище, має численні аналогії і є широко поширеною в якості явища розпаду 
родового ладу. Форма ця-патрон ім ія” [16, с. 179]. Сучасна етнологія відзначає 
близькість патронімії до лініджу, хоча не вважає їх синонімами [23, с. 133-134].

Патронімією М.О. Косвен вважає і верв Руської Правди і Полицького Стату
ту [16, с. 153]. Дослідник визначає патронімію, як групу сімей, великих і малих, 
які утворилися в результаті розростання і сегментації сімейної общини, що зберіга
ють господарську, суспільну та ідеологічну єдність. У  господарській галузі еле
менти такої єдності, за М.О. Косвеном, проявляються у колективному земле
володінні та землекористуванні; колективній власності на знаряддя обробки землі; 
господарській взаємодопомозі. В суспільній галузі єдність патронімії полягає в її 
локалізац ії- вона займала окреме селище, частину селища, або групу поселень; 
в самоуправлінні, наявності загальних зборів і виборного голови; особливій 
суспільній солідарності. Існування загального культу, окремого кладовища, 
загальної патронімічної назви тощо визначає єдність патронімії в галузі ідеологічній 
[15, с. 72; 16, с. 112-118].

Структура пізньородової організації передбачала існування двох основних її 
ланок-роду (клану) і великої сім’ї (лініджу) [38, с. 359]. Наявність парних сімей 
всередині великої сім’ї при забороні шлюбів всередині роду (екзогамія) призводила 
до делокалізації роду. В той самий час, велика сім’я завжди локалізована [38, 
с. 359], що на археологічному рівні зафіксовано системою лінійно пов’язаних 
дугоподібних структур поселення Рашків І [Баран Я., 2004]. Такі структури 
виступають у вигляді окремих груп жител, що разом із господарськими спорудами 
складають колективні садиби великих сімей -  лініджів. Планування поселення і 
розміщення жител на ньому не мало спонтанного, хаотичного характеру, а було 
підпорядковане лініям родинного зв ’язку -  генеалогії, яка в умовах пізньородового 
суспільства регламентувала звичаєво-правові та господарські норми життя слов’ян
ської общини-верві, відомої за Руською Правдою та Полицьким Статутом.

На етапі існування великої сім’ї  виділяється три типи общини. Велика сім’я 
являла собою мінімальну общину. Д екілька великих сімей одного селищ а 
складали медіальну общину. Сукупність селищ, де були розселені всі члени 
конічного клану, утворювали максимальну общину [22, с. 142,154]. Переносячи 
дане визначення на археологічний матеріал, можна стверджувати, що мінімальній 
общині відповідала колективна садиба великої сім’ї, селище з кількома садибами- 
лініджами -  медіальній общині, а гніздо поселень -  общині максимальній. 
Остання була соціальним організмом, який міг існувати і розвиватися незалежно 
від інших. Його самодостатність визначалася виробництвом матеріальних благ, 
необхідних для існування людей, що входять в цей організм; його біологічним
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Рис. 5. Плани городищ Ревне Іта їх  селищ-супутників.
А -  городище Ревне ІАБ: 1 -  обрив; 2 -  дорога; 3 -  ескарп; 4 -  рів; 5 -  вал. Б -  городище 

Ревне ІБ: 1 — головна оборонна лінія; 2 -  додаткові оборонні лінії; 3 -  фортифікації 
XIX ст.; 4 -  ескарп; 5 -  додаткові оборонні лінії IX ст.; 6 -  дорога; 7 -  селище-супутник.

відтворенням шляхом народження нового покоління; соціальним відтворенням 
шляхом передачі цьому поколінню певних соціально-культурних цінностей і 
традицій [14, с. 103-104]. Такий соціальний організм пов’язується з племенем 
[32, с. 126-128; 14, с. 104], в якому поєднується етнічна спільність (сукупність 
кланів) з політичною структурою на чолі з визнаним вождем [8, с. 158-160]. 
Такою політичною структурою є племінна протодержава-чіфдом, або вождівство 
(від англ, chief-„вождь”), що має централізоване управління й спадкову ієрархію 
правителів і знаті, але при існуючій соціальній і майновій нерівності ще не має 
формального, а тим більше легалізованого апарату примусу і насилля [40, с. 25; 
7, с. 182-186].

Централізоване спадкове управління складалося з найбільш  успішного 
лідера-вождя і його родичів, що були на верхівці конічного клану -  ієрархії різних 
генеалогічних ліній роду [8, с. 157-175]. Панівне становище вождя і його родинного 
оточення визначалося не тільки владними повноваженнями, але й привілеями у
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користуванні спільною власністю громади. Винятковість вождя підкреслювалася 
також сакралізацією його особи. Нижні щаблі управлінсько-ієрархічної драбини 
складали відповідно глави великих сімей-лініджів та общинні лідери. Такою ж  
багатоступеневою була організація управління складного вождівства (чіфдом), 
що складався з декількох племен. Тут найбільш знатний і впливовий з числа 
регіональних вождів перетворювався на верховного вождя, який реалізовував 
свої повноваження через вождів регіональних [8, с. 166-167].

Важливо, що сучасна етнологія вбачає у  вождівстві (чіфдом) універсальну 
політичну структуру й обов’язковий етап суспільного розвитку -  „...немає такої 
держави, яка у  своєму поступальному розвитку від додержавних форм до дер
жавних не пройшла би через етап протодержави-чіфдом. ...Це стосується народів 
давніх і сучасних, американських і азійських, африканських і європейських” [8, 
с. 175]. З цього приводу слід зазначити, що термін „верв”, який дав назву общині- 
верві, є слов’янською назвою „для позначення кланових зв’язків у рамках тієї 
форми суспільної організації, котра в науковій літературі отримала назву „чіфдом” 
або вождівство” [5, с. 36].

Об’єднуючим ядром максимальної общини, археологічним відповідником 
якої є гніздо поселень, є общинні центри. Традиційно роль таких центрів відводять 
городищам. Однак, у  5 гніздах поселень з 36, досліджених Б.О. Тимощуком у 
Прикарпатті [36, с. 144-182], городищ попри спеціальні пошуки не виявлено. 
Натомість, у  8 гніздах поселень виявлено по 2 городища. Отже, не завжди 
центрами общин виступали городища. З іншого боку, наявність двох городищ в 
складі одного гнізда поселень засвідчує складнішу, принаймні двокомпоненту 
структуру общинного центру. До того ж, матеріали дослідження городищ свідчать 
про їхню  належ ність до р ізних типів (городищ а-сховищ а, городищ а -  
адміністративно-господарські центри, городища-святилища) [36, с. 32-55].

Пояснення наявності різних типів городищ, а також їхню відсутність у деяких 
гніздах поселень слід шукати у різному рівні розвитку вождівств [5, с. 39-40; 4, 
с. 358].

Прикладом гнізда поселень, що не мало городища, є група з 9 селищ, дослід
жена біля с. Чорнівка у Попрутті [36, с. 179-180, рис. 28, А]. Роль центра гнізда, 
очевидно, виконувало найбільше селище Чорнівка П, де концентрувалися значні 
осередки ремісничого виробництва, які працювали на потреби всієї общини. Під 
час дослідження селища Чорнівка П у декількох його місцях виявлено ремісничі 
майстерні, а на окремій ділянці розміщувалися 17 печей для попереднього випалу 
і збагачення залізної руди. Неординарне становище цього селища визначалося 
Ще й тим, що попри відсутність штучних укріплень, притаманних городищам, 
воно мало свою систему захисту у  вигляді своєрідного ланцю га окремих 
сторожових зрубів, розташованих з найбільш небезпечної сторони [36, с. 95-96, 
рис. 35]. Разом з тим, нещодавно С.В. Пивоваровим у Чорнівському гнізді 
виявлено городище досліджуваного часу (рис. 1,3). Ймовірно, що на першому
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етапі існування Чорнівського гнізда поселень його центром було описане селище, 
тоді як на заключному етапі центр гнізда перемістився до щойно виявленого 
городища [24, с. 61, рис.6].

Структура общинних центрів, що включали в себе городища, масова поява 
яких припадає на досліджуваний період, була складнішою. Городища займають 
особливе місце серед звичайних селищ і відрізняються від останніх наявністю 
дерев’яно-земляних укріплень (окрім городищ-святилшц, про що мова йтиме 
далі) й іншими топографічними умовами розташування, оскільки влаштовувалися 
з урахуванням захисних складок рельєфу. Спільним для всіх типів городищ є 
наявність довгих будинків громадського користування. Б.О. Рибаков вважав їх 
місцями зборів і трапез, де „приносили жертви, поїдали жертовне м ’ясо, пили 
священне пиво і обговорювали справи племені” [29, с. 35; ЗО, с. 112]. Ю .В. Куха
ренко вбачав в них „праобрази контин, відомих у більш пізній час у західних 
слов’ян за письмовими джерелами” [17, с. 120-121].

Детальні відомості про контини містяться у  „Ж иттєписі Оттона Бамберзь- 
кого” [11, с. 41-42]. Хоча джерело відноситься до ХП ст., повідомлення хроніста, 
що в цих будинках зберігаються запроваджені предками традиції, робить слуш
ним зауваження Б.О. Тимощука, про те, що вказані звичаї склалися значно раніше, 
ніж  свідчення про них попали на сторінки хроніки. Аналізуючи текст хроніки, 
дослідник дійшов висновку, що вона визначає чотири основні функції буцинків- 
конган. По-перше, вони слугували сховищами общинних запасів і цінностей (сюди 
„за старим звичаєм предків, приносилася законом визначена десятина... тут 
зберігалося... різне дорогоцінне начиння”); по-друге-м ісцям и народних зборів 
(„всередині них скрізь розставлені були лавки і столи, тому що тут відбувалися 
наради і збори громадян”); по-третє -  місцями релігійно-обрядових церемоній 
(„знатні і сильні люди тут ворожили”); по-четверте -  місцями спільних бенкетів- 
братчин („у певні дні й години вони збиралися, щоб пити”) [36, с. 35].

Письмові відомості про будинки-контини значною мірою підтверджуються 
матеріалами археологічних досліджень. Довгі будинки відзначалися великими 
розмірами (500 м2 і більше). Всередині будинків у їхній долівці виявлені ямні 
тілопальні поховання (Ревне, Біла), що свідчать про здійснення тут релігійних 
обрядів, пов’язаних з культом предків. Тут же виявлено велику кількість обрядово 
розбитого посуду, що використовувався під час громадських пирів-братчин. 
Поряд з довгим будинками (Добринівці) виявлені великі ями-погреби, які очевидно 
були общинними сховищами [36, с. 35].

Більш ранніми городищами, відомими з часів празької культури (Зимно) [2, 
1972], були городища, на укріпленому майдані яких не було звичних стаціонарних 
жител-напівземлянок, через що вони одержали назву городища-сховшца [36, с. 32- 
39]. За оборонними стінами таких городищ у випадку зовнішньої небезпеки знахо
дило захист населення навколишніх селшц. Городшца-сховшца не обмежувалися 
лише військово-оборонними функціями. Вони були центрами громадського життя
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общини, про що свідчать виявлені тут вздовж оборонних стін довгі будинки гро
мадського користування. Біля городищ-сховшц, в однакових з ними топографічних 
умовах, розташовані невеликі селища (рис. 5). Вони виділені в окремий тип і 
одержали назву „селшца-супутники городищ” [36, с. 37-39], що вказує на їхнє 
особливе відношення до городищ у  порівнянні з іншими рядовими селищами. 
Очевидно, за умов відсутності на городищах постійно проживаючого населення, 
мешканці селшц-супутників дбали про охорону цих общинних центрів і підтри
мували порядок на них, що могло передбачати їхній певний щабель у ієрархічній 
драбині общини. Уяву про структуру общ инного центру дають матеріали 
найбільш дослідженого Рашківського гнізда поселень, що складалося з 6 селищ 
і городища (рис. 1 ,4). Тут простежуються два полюси общинного центру. Один 
з них складався з городшца-сховшца і його селища-супутника. Другий полюс 
общинного центру являє розташоване найближче до городища селище Рашків І, 
де виявлено значні осередки ремісничого виробництва [5, с. 40-41].

Складнішим виявився общинний центр Ревнянського гнізда поселень IX ст., 
в складі якого було два розташованих поряд городища (рис. 1, 5). Городище 
Ревне І було сховищем з вільним від житлової забудови укріпленим майданом, 
перед яким з напільного боку розм іщ увалося його селищ е-супутник. На 
укріпленому майдані даного городища знаходився могильник, де виявлено більше 
50 тілоспалень в ґрунтових ямках, спільне місце спалення і культовий майданчик. 
Городище Ревне П знаходилося неподалік від попереднього. Воно було забудоване 
житлами-напівземлянками, ремісничими майстернями й іншими господарськими 
спорудами.

Більш високого рівня були центри вождівств, що включали городища із 
щ ільною  забудовою  укріпленого  м айдану ж итлам и-нап івзем лянкам и , 
ремісничими майстернями й іншими спорудами господарського призначення. 
Вони означені як городища -  адміністративно-господарські центри [36, с. 40- 
44]. Очевидно, за оборонними стінами таких городищ мешкав вождь і його 
оточення, а також зосереджувалося ремісниче виробництво, що працювало на 
забезпечення потреб панівної верхівки вождівства.

Городшца-сховшца і городища -  адміністративно-господарські центри, 
маючи достатньо потужні дерев’яно-земляні фортифікації, виконували військово- 
оборонні функції, що не можна сказати про городища святилища. Останні не 
мали дерев’яних оборонних стін, а на їхніх валах і на дні ровів, що оточували 
центральну частину святилища -  капища, розташовувалися ритуальні вогнища 
[36, с.45-55]. Городище-святилище досліджуваного часу виявлене у  с. Ржавинці 
і входило до складу Добринівського гнізда поселень (рис. 1, 1) [36, с. 156]. 
У структурі гнізда поселень воно разом із Добринівським городищем складають 
єдиний його центр, де адміністративно-господарські й оборонно-військові функції 
виконувало Добринівське городище, а Ржавинське городище-святилище було 
сакральною складовою центру.
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Наявне розмаїття центрів гнізд поселень вказує на різний рівень розвитку 
окремих вождівств, однак всі вони фіксую ть динаміку розвитку простого 
вождівства, яке пов’язується з племенем. Разом з тим, племена могли об’єдну
ватися у  союзи і утворювати складні вождівства. Вони мали структуровану 
ієрархію управління, в якій найбільш знатний і впливовий з числа регіональних 
вождів перетворювався у верховного вождя, який реалізовував свої повноваження 
через вождів регіональних [8, с. 166-167].

Складні вождівства, або союзи племен виступають на сторінках літописів 
як княжіння на чолі з вождем -  князем (від давньогерм. -  „koning” -  старійшина 
роду) [37, с. 266].

Проведений аналіз гнізд поселень райковецької культури вказує на складну 
їхню структуру та стійкі закономірності в розташуванні городшц, селищ, а також 
жител і господарських споруд на них. Зазначені закономірності засвідчують чітку 
організацію  східнослов’янського суспільства, яке складалося із общ ин, 
побудованих за родинним принципом. Общини об’єднувалися у  племена, що в 
свою чергу входили до складу союзів літописних племен-князівств, які являли 
собою протодержавні утворення. Подальший внутріш ній розвиток східно
слов’янського суспільства ознаменований об’єднанням племінних князівств і 
утворенням Київської держави.
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S ocial M a in te n an c e  o f S e ttlem en t S tru c tu re s  
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Summary
Research is devoted opening o f social maintenance o f settlem ent structures o f  

Raykovetska Culture. The conducted analysis o f settlem ents junctions shows their 
clear structure and proof regularities in the location o f settlements as w ell as habitations 
and utility buildings on them. The noted regularities certify clear organization o f the 
Eastern Slavs society, the internal development o f which was marked by the association 
o f tribe’s principalities and formation o f the Kievan State.
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УДК 902.2(477-25)
Віталій КОЗЮБА

НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ Х І-Х ІІІ ст. 
НАЙБЛИЖЧОЇ ОКОЛИЦІ ДАВНЬОГО КИЄВА

Вивчення пам’яток, розташованих навколо столиці давньоруської держави, 
ніколи не залишалось поза увагою дослідників історії та археології Києва. За 
результатами археологічних досліджень міста 30-х -  початку 50-х рр. XX ст. і з 
урахуванням накопиченого попереднього матеріалу з’явились монографії, в яких 
висвітлювалась, утом у числі, й історія формування та розвитку давньокиївської 
околиці. І.О. Іванцов зробив нарис з цього питання [3], а М.К. Каргер приділив 
значну увагу аналізу усіх літописних повідомлень про заснування і функціонування 
приміських монастирів, князівських дворів, вивченню архітектурних особливостей 
церков цих монастирів [4].

У 60-80-х рр. акцент дослідників був зроблений саме на археологічному 
дослідженні давньоруських околиць міста. Завдяки розкопкам П.П. Толочка, 
II. Мовчана, В.О. Харламова вдалося визначити місце Кловського храму, вивчити 
пам’ятки Печерського та Видубицького монастирів, знайти нові поселення на 
р. Либідь в районі Караваєвих Дач та біля Олімпійського стадіону. Нові матеріали 
дозволили більш широко поглянути на історію розвитку приміської зони та її роль 
у політичному та економічному житті стародавнього Києва [6, 8 ,9 ].

В останнє десятиліття через збільшення будівництва, прокладання нових 
комунікацій і реконструкцію парків значно зросли обсяги земляних робіт у різних 
районах Києва. Нагляд за цими роботами дозволив виявити нові археологічні 
пам’ятки, у тому числі і давньоруського часу, в окольних районах міста. Зокрема, 
на південь від „міста Ярослава” знайдені 5 нових давньоруських поселень, які 
суттєво поповнили джерельну базу щодо заселеності цієї м ісцевості у X I- 
ХШ ст. (рис. 1)*.

На початку 2000 р. в Марийському ( к о л и ш н ій  ім . Ватутіна) парку при нагляді 
за прокладанням комунікаційних траншей були зафіксовані декілька заглиблених 
у материк об’єктів, які містили матеріали ХІ-ХП ст.: уламки кераміки, амфор (у 
тому числі з графіті), скляного браслета, кістяного гребінця тощо [7]. Сліди 
цього самого поселення зафіксовані у 2003 р. з протилежного, північного, боку 
будинку Верховної Ради. При реконструкції Міського (колишній Першотравневий) 
парку в траншеї, що проходила паралельно вул. Грушевського, на довжину 200 м 
простежений культурний шар потужністю 0,3-0,4 м та лінза об’єкту, що містили 
уламки давньоруської кераміки і кістки тварин [2].

Поселення, таким чином, мало довжину близько 500 м -  від будинку Кабміну 
до Будинку офіцерів. Воно займало ділянку Кловського плато і, ймовірно,

* Автор щиро вдячний колезі О.В. Манігді за допомогу у підготовці ілюстрацій до статті.
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планіграфічно було витягнуте вздовж шляху, що вів з Києва до Печерськош 
монастиря. Відстань від пам’ятки до міських укріплень і Лядських воріт -  0,9 км.

У 2000 р. при проведенні великих будівельних робіт біля Палацу дітей та 
юнацтва був зритий мис плато корінного берега Дніпра. Під час нагляду за 
земляними роботами вдалося зафіксувати рештки двох жител, в одному з яких 
виявлено піч дзвоноподібної форми з діаметром череня 0,78 м. В об’єктах та 
поруч з ними знайдено фрагменти кераміки ХП-ХШ  ст. -  уламки горщиків, 
корчаги, амфорної тари, а  також частину скляного кубку і кілька фрагментів 
плінф товщиною 3,2 і 4 см [6].

Пам’ятка займала край Печерського плато. З півдня обмежена початком 
Дніпровського спуску. Розміри поселення невідомі. Саме тут (верхня територія 
колишнього Пустинно-Микільського монастиря) більшість дослідників локалізує 
літописне урочище Угорське. Дослідження 2000 р. дозволили вперше отримати 
конкретні археологічні матеріали з цього місця, що підтверджують заселення 
цієї території у давньоруський час. Відстань від давнього Києва до місця знахідки 
-  2,4 км.

Наприкінці 90-х рр. автору вдалося знайти сліди двох поселень. Перше з 
них розташовувалось на південно-східному закінченні Печерського плато, на 
території М еморіального комплексу „Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” На мисі, утвореному краєм плато і схилом 
Неводницької балки біля її гирла, знайдена кераміка ХІ-ХП ст. Значна частина 
пам’ятки, ймовірно, постраждала під час спорудження комплексу у  1981-1982 рр. 
Поселення розташоване за 4 км від давнього Києва та за 1,1 км на південний 
схід від Троїцької брами Печерського монастиря.

Рештки іншого поселення виявлені на території Центрального ботанічного 
саду ім. М. Гришка. На ділянці Плодові сади навпроти формово-декоративного 
плодового саду на площі 100 м2 на городах зібрані уламки давньоруської кераміки 
ХП-ХШ  ст. Пам’ятка розташована в південній частині ботсаду. Займає пологий 
схил корінного берега Дніпра, який із заходу і півдня обмежений глибокою балкою 
зі струмком, за якою проходить нижня частина вул. Тімірязєвської. Відстань до 
давнього міста -  5,5 км, до Видубицького монастиря -  1,1 км.

У 2003 р. по вул. Старонаводницькій, 2 розпочалася реконструкція пам’ятки 
фортифікації другої третини XIX ст. -  круглої вежі № 5, що входила до комплексу 
Нової Печерської фортеці. У викидах шурфів реставраторів виявлені уламки 
кераміки давньоруського часу. Шурфи, закладені на внутрішньому подвір’ї  башти 
та в одному з її приміщень, підтвердили наявність культурного шару з матеріалами 
Х І-Х П І ст.

Пам’ятка розташована в південній частині Печерського плато, у верхів’ї 
Неводницької балки. Займає ділянку плато вздовж краю балки і витягнута з 
південного заходу на північний схід. М ісце розкопок знаходилося в 2,9 км від 
колишніх Лядських воріт та в 1,1 км на південний захід від Троїцької брами
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Рис. 1. Археологічні пам ’ятки  Х І-Х Щ  ст. південної околиці давнього Києва.
1 -  ґрунтовий могильник (Хрещатий (кол. Піонерський) парк); 2 -  ґрунтовий могильник 
(вул. академіка Богомольця); 3 -  поселення (М іський та М аріїнський парки); 
4 -  поселення (Палац дітей та юнацтва); 5 -  печера, досліджена 1853 р. (Дніпровський 
спуск); 6 -  Ближні печери Печерського монастиря; 7 -  Дальні печери Печерського 
м онастиря; 8 -  ґрун тови й  м оги льн и к  (вул. С уворова); 9 -  поселення 
(вул. Старонаводницька); 10 -  поселення (Меморіальний комплекс „Музей Великої 
Вітчизняної війни”); 11 -  печера Звіринець кого монастиря; 12 -  поселення (Центральний 
ботанічний сад); 13 -  поселення (біля Олімпійського стадіону).

Печерського монастиря [2]. Кераміка давньоруського часу знайдена ще напри
кінці 90-х рр. XX ст. в урвищі плато над вул. Старонаводницькою ближче до вул. 
Лейпцизької, що, ймовірно, свідчить про видовженість поселення вздовж краю 
балки на 350-400 м.

У серпні-вересні 2003 р. Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАНУ 
(керівник-Г.Ю . Івакін) проведені розкопки частини внутрішнього подвір’я башти 
на площ і близько 250 м2, на як ій  заф іксован і залиш ки 21 ж итлового і 
господарського об’єктів зазначеного часу (рис. 2). Товщина культурного шару 
сягала 0,3-0,5 м, потовщуючись у південно-західному напрямку до 1 м, що 
свідчить про існування невеликої западини рельєфу, повністю знівельованої при 
будівництві укріплень у XIX ст. Крім матеріалів давньоруського часу, на пам’ятці 
знайдені декілька десятків уламків ліпної кераміки скіфського часу та кераміку 
ХУПІ-ХІХ ст.

На світлому жовто-коричневому супіщаному материку добре читались 
плями заглиблених об’єктів. Вони розташовувались по площі розкопу більш-менш 
рівномірно, окрім західної частини, що не містила жодних об’єктів. Ймовірно, 
тут проходила межа забудови поселення, ширина якого, таким чином, становила 
близько 50 м від краю балки. Орієнтація практично усіх прямокутних об’єктів 
пам’ятки була однаковою -  кутами за сторонами світу, що свідчить про їх 
паралельне розташ ування відносно краю  схилу балки. Таке планування 
під тверджується відрізками двох канавок-огорож, ширина яких становила 0,2 м, 
глибина у материку -  0,1 м. Одна з них проходила між об’єктами № 16 і 17 
(простежена на довжину майже 4 м) перпендикулярно до балки, інша, зафіксована 
на дні об’єкту № 12, проходила паралельно до неї.

У кількох випадках (об’єкти 4, 5-6 , 9-10, 12-13, 14-15) котловани споруд 
перехрещувались між собою, що дозволило за стратиграфією визначити їх 
відносну хронологію . Жодна з вивчених споруд не загинула від пожежі, і 
припинення функціонування одних об’єктів та поява інших відбувались у  рамках 
природної амортизації будівель. Перехрещення котлованів об’єктів свідчить також 
про певний дефіцит площі в садибах, коли в межах існуючої оточуючої забудови 
доводилось нові об’єкти зводити на місці старих.
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Рис. 2. Загальний план розкопу на поселенні по вул. Старонаводницькій.
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Рис. 3. План об’єкту 14.

Виявлені об’єкти за розміром, формою, конструктивними особливостями, 
стратиграфією і характером знахідок можна віднести до трьох груп -  жител 
(об’єкти в , 10, 14, 15 (споруда2)), господарських споруд (об’є к т и 2, 4, 5 
(складають єдиний комплекс), 3 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 5  (споруда 1), 17) та ям (об’єкти 1,
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7 ,8 ,16 ,18 ). Інші об’єкти через їх погану збереженість не вдалося класифікувати.
Серед жител найбільш добре зберігся Об’єкт 14 (рис. 3). Котлован прямокут

ної форми 2 ,6 -2 ,8x2,4-2 ,6  м був заглиблений у материк всього на 0,03-0,1 м. 
Будівля мала стовпову конструкцію із стовпами як по кутах (крім східного), так 
і посередині стін. Діаметр стовпів 0,25-0,3 м, їх глибина від дна -  0,26-0,38 м. 
Вздовж північно-західної стіни житла зафіксована гумусована смуга шириною 
0,2 м, що була ледь заглиблена в дно об’єкту. Можливо, вона належала до підва
лини дерев’яної підлоги. У східному куті виявлені залишки печі 0,6x0,6 м, частково 
зрізаної заглибленням -  входом до більш пізнього об’єкту. В глину печі вмазані 
два десятки уламків каменю (граніт?). Піч впритул прилягала до стінки котловану, 
і з тильного боку її печина переходила у  білу глину. У завалі печі знайдений цілий 
глек з клеймом на денці у вигляді кола (рис. 4 (див. кольорову вставку)).

Дві інші споруди були сильно поруйновані сучасними перекопами і віднесені 
до жител умовно, оскільки в одній із них знайдений завал печини, яка могла 
впасти у підкліт з другого ярусу (об’єкт 6), а в іншій (споруда 2 об’єкту 15) 
зафіксовані рештки череня розміром 0,8x0,6 м.

Біля в ’їзду до внутрішнього майданчика башти досліджений об’єкт 10, який 
є залишком череня печі товщиною до 5-7  см. З двох боків він перерізаний 
перекопами ХІХ-ХХ ст.; розмір збереженої частини 1,4x1 м. На поверхні череня 
та в його товщі виявлені уламки кераміки, які належали не менш ніж шести 
горщикам рубежу Х ІІ-Х П І ст. (рис. 5). Черінь розташ овувався над рівнем 
материка, що свідчить про те, що житло було наземним і, ймовірно, зрубним.

Господарські споруди, виявлені на пам’ятці, як правило, мали прямокутну 
або квадратну форму. їх  можна розділити на дві групи. До першої відносяться 
великі за площею (з довжиною сторін 2,5-3,5 м), досить заглиблені у  материк 
(глибиною 0,25-0,8 м) будівлі стовпової конструкції (об’єкти 3,12,15 (споруда 1), 
17) з вертикальними стінками. У деяких із них зафіксовані стовпові ями і в центрі 
споруди (Ж №  3, 15 (споруда 1)). Типовим для ц ієї групи є об’єкт 12, що 
розташовувався в центральній частині розкопу (рис. 6). Його розмір 3 ,1x2,4-2,8 м, 
котлован заглиблений у материк на 0,2-0,25 м. Об’єкт мав не тільки кутові стовпи, 
але й посередні стін (крім однієї з довших сторін). У центрі споруди виявлена 
пляму пропеченого дна котловану радіусом 0,15 м. На дні об’єкту простежений 
відрізок канавки огорожі, що закінчувалась прямокутною стовповою ямою. 
Скоріш за все, ця огорожа не є елементом споруди і відноситься до більш раннього 
часу. Не виключено, що серед згаданих великих заглиблених споруд можуть 
бути підкліті двоярусних жител.

До іншої групи господарських об’єктів належать прямокутні споруди значно 
менших розмірів (об’єкт 11 -  1,7x1,6 м, об’єкт 13 -  понад 2x1 м) без стовпів, 
глибиною 0,2-0,4 м.

Цікавою є споруда, яка об’єднала об’єкти 2 ,4 ,5  у єдину конструкцію. Вона 
складалась із видовженого прямокутника-коридора шириною 1,4 м, заглибленого
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Рис. 5. Кераміка з череня печі об’єкту 10.

у материк на 0 ,3 -0 ,4  м. Н а торцях споруда закінчувалась ямами розміром 
1,7x1,2 м і глибиною 0,96 м (об’єкт 2) і 1,5x1,3 м при глибині 0,9 м (об’єкт 5). 
Загальна довжина конструкції склала 5,7 м (рис. 7). Її можна інтерпретувати як 
льох для зберігання сільгоспродуктів, який складався з довгого коридору і двох 
ям-сховшц. Як й інші житлові та господарські об’єкти на поселенні, льох орієнтова
ний паралельно до краю балки.
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Характеристика об’єктів з поселення ХІ-ХШ  
по вул. Старонаводницькій у м. Києві

Т аблиця 1

№
 о

б’
єк

ту

Ф
ор

м
а

Ро
зм

ір
, м

Гл
иб

ин
а,

 м

Ф
ун

кц
іо

на
ль

не
пр

из
на

че
нн

я

Д
ат

а

П
ри

м
іт

ки

1 2 3 4 5 6 7

1

оваль
на

ви дов
ж ена

2 ,2 x 1 ,0 0,28 госп. яма рубіж  XI- 
XII ст.

В елика
кількість
печини,
вугликів

2 оваль
на 1 ,7 x 1 ,2 0 ,96 госп. яма др .п ол .Х І-  

поч. XII ст.

3 прямо
кутна 2 ,7 x 2 ,4 0 ,4 госп.

будівля
др .п ол .Х І-  
поч. XII ст.

С товпова
конструкція

4 ви дов
ж ена

5 ,7х  
1 ,2-1 ,3

0,3 льох др .п ол .Х І-  
поч. XII ст.

Разом  з 
о б ’єктами 2 
та 5 складає 

єдиний  
комплекс

5 оваль
на 1 ,5x1 ,3 0 ,9 госп. яма др .п ол .Х І-  

поч. XII ст.

6 прямо
-кутна

> 2 ,4 х
> 1 ,9

0 ,2 -
0,25 житло? рубіж  XI- 

XII ст.

Б ільш а
частина
знищ ена

7 оваль
на 0 ,8 x 0 ,6 5 0 ,4 госп. яма XII ст.

8 оваль
на 1,4x1 ,1 0,5 госп. яма рубіж  XI- 

XII ст.

9 кругла 0 ,7 0 ,45 госп. яма поч. XIII 
ст.

В елика
кількість
печини

10

над
мат
єр и 
ком

назем не
житло

поч. XIII 
ст. Залиш ки п еч і

11
прямо
кутна 1 ,7 x 1 ,6 0 ,25 госп.

будівля X I ст.? Б ез стовпів

12 прямо
кутна

3 ,1 х  
2 ,4 -2 ,8

0 ,2 -
0 ,25

госп.
будівля XII ст. С товпова

конструкція

13 прямо
кутна

> 2 ,0х  
1-1 ,15

0 ,3 -
0 ,4

госп.
будівля

рубіж  XI- 
XII ст.

Частково
зни щ ена

14 прямо 
. кутна

2 ,6 -2 ,8 х  
2 ,4 -2 ,6

0,03
-0,1

житло XII ст. Залиш ки п еч і
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П родовж ення таблиці 1

1 2 3 4 5 6 7
15

Спору 
да 1

прямо
кутна

3,2-3,3х
2,8

0,6-
0,8

госп.
будівля XII ст. Стовпова

конструкція

15
Спору 
Да 2

прямо
кутна 4,0x2,8 0,6 житло ? рубіж XI- 

XII ст. Залишки печі

15
Яма кругла 1,4 0,85 госп. яма XI ст.

16
підпря
мокут

на
1,8x1,3 0,8 госп. яма рубіж XI- 

XII ст.

Прошарки 
печини та 
вугликів

17 прямо
кутна 2,8х>2,4 0,6-

0,8
госп.

будівля
х п -

поч.ХШ ст.

Стовпова
конструкція;
досліджена

частково

18
підпря
мокут

на

1,95х
0,55 0,1 госп.яма XII ст.

19 >1,6х
>1,0 0,8

На дні - 
пляма печини 

0,2 м

20 0,3 - 
0,35

госп.
будівля? XI ст. М айже

зруйнована

21 житло ?? рубіж XI- 
XII ст.

М айже
зруйнована

До конструктивних особливостей споруд пам’ятки належать залишки кори
дора-тамбура, що слугував для входу до житла або господарської будівлі. Він 
був збудований на місці вже не існуючого житла (об’єкт 14), у бік об’єкту 15, де 
на одній площі наклались одна на одну не менш ніж  дві споруди і одна яма. 
Довжина входу-коридору становила 2,1 м, ширина 0,7-0,75 м. Його дно пандусом 
поглиблювалось у південно-східному напрямку, у бік балки перпендикулярно до 
неї. Вхід заглиблювався до 0,3 м, а  його продовження було зрізане спорудою 
об’єкту 15.

Чисельну групу на поселенні склали ями господарського призначення 
(об’єкти 1, 7, 8 ,9 , 16, 18). Різноманітність їх  форм (круглі, овальні, видовжені 
підпрямокутні з заокругленими кутами), профілів (з вертикальними, нахиленими 
всередину чи назовні стінками, пласким чи округлим дном) та глибин (від 0,1 до 
0,8 м) свідчить про їх багатофункціональність.

Не виключено, що частина цих ям знаходилась всередині наземних чи ледь 
заглиблених споруд. Зокрема, навколо об’єкту 7 фіксувалась аморфна гумусована 
пляма, в якій знайдені ніж і кресало. Інше кресало знайдене у  самому об’єкті 7.
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Рис. 6. План та стратиграфія об’єктів 12,13.

Південний кут і прилеглі до нього стінки прямокутної будівлі, заглибленої у материк 
всього на 2-3 см, зафіксовані й між об’єктами 9 і 10.

В об’єктах та культурному шарі поселення знайдені багато уламків давньо
руської кераміки, яка представлена різноманітними формами посуду -  горщи
ками, глеками, плошками, покришками, світильниками (рис. 8). Найчисельнішими 
є уламки горщиків, які прикрашені як традиційним орнаментом (паралельні лінії,
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Рис. 7. План, стратиграфія та перетин об’єктів 1 ,2 .4 ,5 .

хвилі, нігтьовий орнамент), так і не досить часто застосованим у  давньоруський 
час штампованим орнаментом (прямокутні заглиблення у декілька рядів) і зовсім 
рідкісним хвилястим орнаментом, розташованим вертикально на тулубі виробу 
(об’єкт 3). Досить багато вінець має косі насічки по верхньому краю. Знайдені 
17 фрагментів клейм на денцях, майже усі з них -  однотипні варіац ії з 
використанням кола чи подвійного кола (рис. 9). Рідкісною є знахідка частини 
циліндричної миски висотою 4,7 см (діаметр 16 см), що зовні прикрашена 
хвилястою лінією, а  ребро її дна -  косими насічками (рис. 1 0 ,1). У шурфі 1 в 
приміщенні самої башти виявлена нижня частина великої корчаги. В об’єктах 1 
і 14 знайдені уламки кераміки з зеленою поливою, один з яких був червоноглиняним 
-  можливо, імпортного виробництва.

У восьми об’єктах та в культурному шарі виявлені 41 уламок амфор -  горло, 
ручка, дно та стінки. Ці матеріали, за визначенням В.В. Булгакова, розподіля
ються наступним чином. До сферичних амфор (тип 1К) відносяться 19 фраг
ментів, що належать не менш ніж  трьом посудинам. Цей тип характеризується 
широким товстостінним корпусом з виїмчастою жолобчастістю у  верхній частині 
і слабким рифленням у  нижній. Був найбільш поширений на ринку Константи
нополя. Центри виробництва -  у містах Хора та Ганоса на березі Мармурового
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Т аблиця 2
Зведена таблиця технологій залізних виробів з поселення ХІ-ХШ  ст. 

по вул. Старонаводницькій у м. Києві

№
аналізу П редм ет Н ем еталеві

вклю чення Ф ерит П ерліт Т ехнологія

1198
кресало, 
о б .7, No 

156
сталь+гартування

1199
кресало

Фр.,
о б .7, № 155

середня 1200
мартен. сталь+гартування

1201
ножиць  

фр., о б .21, 
Ж  562

середня 2 2 1 -3 2 2 цем ентація
вістря

1202
ножа? фр., 

об. 15, No 
413

мало 464-351 пакет, цем ентація  леза, 
гартування+відпуск

1203
стріла, 

о б .12, № 
246

середня 193-
221 кричне залізо

1204 зал. виріб, 
кш, № 701 багато 143 кричне залізо

1204 зал. виріб, 
кш, № 701 багато 143 кричне залізо

1205
зубильце, 
об. 21, Jsfe 

777
мало 514-351 сталь,

гартування+відпуск

1206
ніж ,

об. 17, №> 
503

середня 181 724 цементація  вістря+  
гартування

1207

штир 
загостр., 
об. 14, No 

325

мало 206 206 пакет+цем ентація

1208 ніж ,
кш, № 699 багато 322-351 цем ентація  вістря

1209
ніж , 

об. 3, №> 
582

мало 464 сталь, гартування+  
відпуск

1210
зубильце, 
об. 14, Ко 

322
середня 2 0 6 -2 3 6 цем ентація

1211 перехрестя, 
кш, К® 739 мало 2 54-

322 сл іди кричне залізо

1212
фр. леза, 
об. 14, № 

321
середня 151 274 кричне зал ізо+ одн обічн а  

цем ентація

1213 ніж, 
Ко 415 середня 190 412 цем ентація  леза+  

гартування+відпуск
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Рис. 8. Кераміка ХІ-ХШ  ст. з культурного шару поселення.

моря на південний захід від Константинополя. Випуск цього типу амфор відбу
вався у X -  кінці XI ст. Об’єми посудин за уламками вибірки становлять 10- 
12 л, і тільки один (об’єкт 14) дещо більше -1 5 -1 7  л.
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Рис. 9. Клейма на денцях кераміки з поселення.
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Рис. 10. Кераміка та кам’яне грузило з поселення.
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Грушеподібні амфори представлені двома типами. До типу 1Р належать 15 
уламків від не менш ніж чотирьох посудин. Характеризується широким корпусом 
з грушеподібним обрисом. М ає дві зони широковиїмчастого рифлення -  на 
плечиках і у  придонній частині. Найпоширеніший ринок збуту -  південне 
Причорномор’я (Трапезунд). Час надходження цього типу амфор до Русі -  друга 
чверть-кінець XI ст. За характером ручки (об’єкт 21) об’єм посудини становив 
8-10 л. Тип 2Р репрезентований шістьма уламками від не менш ніж трьох посудин 
(об’єкти 3 ,4 ,1 5 ,1 7 ). Характеризується більш витягнутим корпусом і наявністю 
дрібноборіздачатого рифлення, що вкриває середню частину амфори. На давньо
руських пам’ятках зустрічається в нашаруваннях ХП-ХШ  ст. Уламки з посе
лення належали до посуцин об’ємом 10-12 л, виготовленим у першій половині -  
середині XII ст.

Один з уламків (об’єкт 17) належить до жовтоглиняних амфор (тип 3YB), 
які надходять до Русі з кінця ХЗ ст. і зустрічаються до нашестя монголо-татар.

В об’єктах пам’ятки знайдено багато побутових речей: кілька десятків 
цвяхів; 6 ножів (відзначимо ніж  з об’єкту 7 -  на залізному черешку збереглась 
половинка кістяної трубочки -  руків’я інструменту); 2 кресала овальної форми;
2 залізні пінцети; уламок ножиць (рис. 1 1 ,1-4). Серед залізних знахідок також 
десяток штирів (круглих, квадратних і прямокутних у перетині) різної довжини, 
кільця, пластини (у тому числі з петлями), скоби, скребок, прямокутна личина 
замка розміром 7x5 см. Практично усі вироби сильно кородовані, і призначення 
деяких з них не встановлено.

Для технологічних досліджень з матеріалів розкопок були відібрані 16 залізних 
виробів. За їх результатами один виріб з культурного шару виявився сучасним, 
по інших були отримані наступні данні:

За результатами технологічного дослідження 15 залізних виробів з пам’ятки, 
проведеного к.т.н. Д.П. Недопакою і к.х.н. М.О. Горніковою, з ’ясовано, що серед 
вивчених зразків з кричного заліза виготовлені лиш е два предмети. При 
виготовленні виробів була широко використана така поширена в Південній Русі 
технологія як цементація -  8 виробів. Вона поєднувалась з термообробкою у 
різних варіантах (гартування, гартування + відпуск) -  7 предметів, натомість не 
виявлено характерної для Північної Русі технології наварки сталевих лез.

Зміцнюючі технології використовували в тих виробах, де це було доцільно 
(ножі, кресала, зубильця, ножиці). В одному з кресал зафіксована надвелика 
твердість 1200 кг/мм2, що свідчить про високий вміст вуглецю та охолодження
3 дуже високою швидкістю при гартуванні (холодна вода). Ковальська обробка 
велась у правильному температурному режимі, оскільки на виробах немає слідів 
перегріву металу. Це підтверджує високий рівень майстрів, які виробили ці 
предмети [1].

Ознаками місцевого ремісничого виробництва на поселенні є не тільки 
знайдені інструменти, але й шлаки заліза та кольорових металів, фрагмент криці,
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Т аблиця З
Визначення остеологічних матеріалів з поселення ХІ-ХШ  ст. 
по вул. Сгаронаводницькій у м. Києві (за O.EL Журавльовим)

Назви тварин
X I ст. Х П ст. ХШ ст. кш

1 2 1 2 1 2 і 2
Бик домашній 158 2м+2н+4д 55 2д 2 Ід 29 Ім + Ід

Вівця домашня 11 2н+4д 9 1н+2д 2 ІН+ІД
Коза домашня 5 Зд 2 2д 1 Ід

Вівця / коза 74 2н 37 26
Свиня домашня 62 1м+6н+4д 8 ІН+ІД 6 1м+1д
Кінь домашній 6 Ід 2 Ід 3 ід

Собака домашній ід
Кіт домашній 4

Курка домашня 1

Вепр 4 ід 2 Ід
Олень благородний 5 Ід 2 ід
Косуля європейська 3 ід

Лось 1 Ід
Тур 1 Ід
Сом 1

Осетер 1
Карпові риби 1 3 3

Птахи 16 7 16

Не визначені 94 33 21

Під №1 у колонках -  кількість кісток, під №2 -  кількість особин (м -  молоді, 
н-напівдорослі, д -доросл і). До об’єктів XI ст. віднесено №№ 1 -3 ,6 ,8 ,1 1 -1 3 ,1 5 -1 7 ,
19-21; до ХП ст. -№ № 4 ,5,7 ,14,18; доХПІст. - №  10.

шматочки оплавленого кольорового металу. У об’єкті 12 трапився уламок 
керамічного сопла.

На пам’ятці у 9 об’єктах знайдені 12 пірофілітових пряслиць біконічної та 
колесоподібної форми (рис. 1 2 ,1-5). Серед них привертає увагу пряслице з 
об’єкту 8, на якому по всьому боку продряпаний малюнок з перехрещених ліній 
(рис. 1 2 ,1). На пряслі з об’єкту 9 на верхній площині прокреслений малюнок -  
коса сітка. Крім того, його боки досить грубо зрізані ножем -  ймовірно, таким 
чином намагались знизити вагу виробу (рис. 12, 4).



Рис. 11. Знахідки предметів із заліза та скла з поселення.



154

Серед інших знахідок треба відмітити астрагал з отвором, уламок вапняко
вого жорна діаметром 0,4 мтазавтовш ки 5,5-7 см, кам’яне грузило (виготовлене 
з м ’якого мінералу кремового кольору) трикутної форми з заокругленими кутами 
12,5x11 см (діаметр отвору -  1 см) (рис. 10,3). У культурному шарі трапився 
також уламок точильного бруска зі сланцю сіро-фіолетового кольору.

Під час розкопок майже не знайдено прикрас. Серед скляних виробів -  
єдиний уламок гладкого, круглого у перетині, браслету зеленого кольору 
(об’єкт 21) (рис. 11, б), а також намистина жовтого кольору колесоподібної форми 
(1/2 частина) і намистина діжкоподібної форми жовтого (медового) кольору 
(об’єкт 15) (рис. 12, 6, 7). З культурного шару біля шурфу 3 походить дротяне 
срібне скроневе кільце. В культурному ш арі (шурф 1) виявлена лунниця з 
кольорового металу (рис. 13). Цей виріб виготовлено з верхньої половинки бубонця
-  її нижній край був фігурно обрізаний, щоб лунниця мала „роги”, після чого 
напівсфера була сплющена, а її гострі закінчення загнуто. Знахідка такого ґатунку 
свідчить, що навіть у найближчих до Києва селах мешканці не завжди мали 
змогу купувати прикраси, іноді імітуючи їх за допомогою нескладної переробки 
предметів, що були у вжитку.

Д о речей ім портного виробництва відносяться  невеликий (2,2x2 см ) улам ок 
склян о ї посудини. С тінка -  з синього прозорого, з бульбаш кам и повітря, скла 
товщ и н ою  2,5 мм. Н а  ї ї  поверхню  н ан есен и й  рослинн ий  орн ам ен т б ілою  (з 
ж овтуватим  відтінком ) ф арбою  (рис. 14).

Несподіваною категорією знахідок на сільському поселенні виявились уламки 
будівельних матеріалів -  плінфи, вапняно-цем’янкового розчину, пірофілітових 
плит. Знайдені уламки 13 гогінф, які відносяться до двох хронологічних груп. 
Цегла кінця X ст. -  зі скошеним торцем, жовто-зеленого кольору, має товщину 
2,5-3 см (об’єкти 3 ,1 5 ,1 6 ). До цього самого часу, можливо, належить «зубець»
-  лекальна плінфа з кутом 55° і товщиною 2 см (об’єкт 15). До другої половини 
XI -  першої чверті ХП ст. відносяться уламки товщиною 4-4,5 см (1 екземпляр
-  5 см), які містять у тісті крупні включення кварциту. Сама плінфа -  світло- 
коричневого та кремового кольору, добре випалена, зі слідами зрізки на верхній 
площині й, іноді, -  з бортиком напливу тіста по краю.

На пам’ятці знайдені з десяток уламків пірофілітових плит, на яких помітні 
сліди обробки каменю. Також виявлені 7 досить великих фрагментів вапняно- 
цем’янкового розчину світло-рожевого та блідо-кремового кольорів (об’єкти 1, 
8,17). Можна припустити, що мешканці поселення використовували будівельні 
відходи, що залишались після будівництва чи ремонту монументальних споруд, 
для власних потреб -  у конструкціях печей тощо. Це підтверджують уламки 
плінф (об’єкти 14,15), які були сильно перепалені або закопчені.

М айже в усіх об ’єктах знайдено багато уламків печини. У споруді 2 
(об’єкт 15) трапився уламок глиняної обмазки товщиною до 5 см з відбитками 
трьох подовжніх і однієї поперечної хворостини каркасу діаметром 1-1,5 см.
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Рис. 12. Пірофілітові пряслиця та скляні намистини з поселення.

Взагалі у глиняному тісті шматків печини простежується велика кількість 
відбитків стеблин соломи. За визначенням д.б.н. Г.О. Паш кевич, у  печині 
зустрілись також відбитки колоскових плівок та подекуди -  відбитки зернівок: 
ячменю плівчастого Hordeum vulgare, жита посівного Secale cereale і вівса 
посівного Avena sativa. Про аграрний характер пам’ятки опосередковано 
свідчить уламок округлого бортика жаровні печі, знайдений у  ямі другої половини 
XI ст., що зафіксована у складі об’єкту 15.
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Про тваринництво в цілому, і характер м ’ясного харчування зокрема, свідчить 
аналіз остеологічного матеріалу з пам’ятки, виконаний к.і.н. О.П. Журавльовим.

Як видно з підрахунків, основу місцевого стада складали корови, свині, вівці 
та кози. Привертає увагу наявність таких домашніх тварин, як собака і кіт. 
Кількість кісток диких тварин (вепр, олень, косуля, лось, тур) складає одиниці й 
не була помітною часткою у  раціоні харчування місцевого населення. Рибальство, 
виходячи з незначної кількості знахідок кісток риб, також не було поширене серед 
мешканців пам’ятки, враховуючи досить значну (біля 2 км) відстань до Дніпра, 
хоча знахідка кам’яного грузила не заперечує цього заняття.

Хронологія пам’ятки у верхів’ї  Неводницької балки за керамічним та речовим 
матеріалом визначається в межах ХІ-ХШ  ст. На розкопаній площі виявлені 
об’єкта, починаючи з другої половини XI ст., хоча у культурному шарі поселення 
присутня кераміка і першої половини XI ст., можливо, і рубежу Х -Х І ст. Найпізніші 
матеріали відносяться до початку ХШ ст. (об’єкти 9 ,10 , 17). Знайдені також 2 -  
3 вінця, які за типологією схожі на кераміку середини -  другої половини ХШ ст. 
Не виключено, що поселення могло існувати й у цей час, значно зменшившись у 
розмірі.

Незначна глибина заглиблених об’єктів на пам’ятці не дозволила зафіксувати 
усю їх  кількість. У X V I-X V II ст. ця частина Печерського плато активно 
розорювалась, про що свідчить актовий матеріал. Тому, ймовірно, так погано 
збереглись печі у житлах. При спорудженні фортеці у XIX ст. відбулось 
перепланування, в результаті чого частина культурного шару була зрізана, а 
природній нахил у п івденно-західном у та південно-східном у напрямку 
знівельований.

Поселення по вул. Старонаводницькій на сьогодні є найбільш археологічно 
дослідженим серед усіх пам’яток найближчої міської округи давнього Києва. 
М атеріали з нього дають уявлення про характер приміських селищ -  аграрно- 
ремісничих осередків, які входили до складної поселенської структури навколо 
столиці Давньої Русі.
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Vitaliy KOZUBA

N ew  a rch aeo lo g ica l sites o f  th e  llth -1 3 th  c e n tu rie s  A .D . 
close a ro u n d  a n c ie n t K iev

Summary
The paper presents data about new settlements o f the 11th-13th centuries A.D. discovered in 
vicinity of ancient Kiev to the south from town in districts o f the modem Kiev city.
The Staronavodnytska st. site (about 3 km from ancient downtown) has been studied better 
then others. In 2003 here were excavated more then 20 archeological objects o f different types 
(buildings, house pits etc.). The paper describes all obtained data, presents also tables o f 
osteological finds and technical study o f iron objects.
Staronavodnytska st. site -  one o f the typical settlements o f the Old Rus’ capital vicinity, that 
combines agricultural and craftsmen activity.
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УДК 902(477)“04/14”
Сергій МАЯРЧАК

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ПРОМИСЛИ НАСЕЛЕННЯ 
ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я ІХ-ХІІІ ст.

(у  межах Хмельниччини)

У даній статті автор має на меті охарактеризувати сільське господарство і 
промисли давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров’я у 
межах Хмельницької області переважно на основі археологічного матеріалу, що 
походить з давньоруських пам’яток. Ця розвідка є першою по запропонованій 
тематиці. Різні види господарської діяльності населення розглянемо нижче 
почергово.

Землеробство. Саме місцеположення поселень ІХ-ХШ ст. Лівобережжя 
Середнього Подністров’я, -  біля родючих староорних алювіальних ґрунтів заплав 
річок, вказує на домінуючу роль землеробства для абсолютної їх більшості. 
Досить часто давньоруські поселення розміщувалися на місці більш давніх 
черняхівських чи трипільських селищ, що пояснюється загалом подібною, 
орієнтованою передусім на землеробство, економікою населення вказаних епох. 
Аграрний характер у тій чи іншій мірі мали усі типи давньоруських поселень, у  
тому числі міста, для багатьох жителів яких землеробство було основним 
заняттям і в наступну, литовсько-польську добу в історії регіону [9, с. 232].

Використання ґрунтів надрічкових терас і ґрунтів заплав рік було не лише 
традиційним, але й доцільним. М інімальні зусилля на обробіток таких ґрунтів 
давали непоганий результат. Заплавні землі щорічно відновлюються без зусиль 
людини під час повені й можуть використовуватися необмежений час [29, с.70]. 
Виходячи з цього, розгалужена річкова система досліджуваної території відігра
вала не лише комунікативну та оборонну функції для населення, -  вона була 
важливим фактором розвитку землеробства та скотарства (заплави багаті на 
корм для худоби).

Але, звичайно, заплавні землі не могли становити основну частину оброб
лю ваних земель. Тому населення змушене було використовувати під поля 
колишні лучні (цілинні) землі. Поступове збільшення кількості населення у регіоні 
протягом ІХ-ХШ  ст. неминуче зумовлювало розш ирення орних земель за 
рахунок лісових масивів, причому така тенденція зберігалася аж до XX ст. 
Очевидно правий Н.В. М олчановський зазначивши, що у  жалуваній грамоті 
1375 р. ли товського  кн язя  О лексан д ра К ор іатови ча С м отрицьком у 
домініканському монастирю є натяк на підсіку (“захватный способ пользования 
пахотью ”) [36, с. 159 (п ри м .)]. П ідсічну систем у зем леробства могли 
використовувати на початковому етапі освоєння нової території. Пізніше очищені 
від лісу площі використовували під переліг. Ділянки перелогу розорювались 
доти, доки давали задовільний урожай. Н а думку В.Й. Довженка, перелогова
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система була панівною формою землеробства у  східнослов’янських племен 
лісостепової смуги в І тис. н. е. [23, с.104].

Окрім екстенсивного шляху нарощування кількості отриманої продукції (за 
рахунок розширення площі агрокультур), мало місце і вдосконалення прийомів 
обробки землі та знарядь праці. За аналогією з іншими територіями лісостепової 
зони Київської Русі, можна говорити про переважання на Лівобережжі Середнього 
Подністров’я парової системи землеробства (двопілля і трипілля) протягом усього 
досліджуваного періоду (ІХ-ХШ  ст.). Ця система виникла з перелогової як 
наслідок значної інтенсифікації землеробства: скорочення періоду відпочинку 
ділянок землі й технічного вдосконалення орних знарядь. Об’єктивною перед
умовою переходу до більш прогресивної парової системи було значне зменшення 
площі незайнятих земель [24, с.461-462]. Знахідки бобових рослин разом із 
злаковими можуть свідчити про чергування посівів цих рослин, що певною мірою 
відновлювало родючість ґрунтів. Існувала, очевидно, практика удобрювання полів 
гноєм домашніх тварин. Йшов розвиток запряжних ґрунтообробних знарядь.

Найдавніше і найпростіше запряжне знаряд дя обробітку ґрунту -  рало, під 
час роботи яким ґрунт розпуш ується і залиш ається на м ісці. На думку 
Ю.А. Краснова, в ХІ-ХШ ст. у Східній Європі найбільш розповсюдженими були 
так звані одноруків’єві прямоградальні рала і грядильні прямоградильні (відповідно 
типи 1 і 5 за Ю .А. Красновим) [ЗО, с.78].

Рала 1 типу виготовлялися з трьох основних частин: зігнутої конструкції 
руків ’ я-ральник, прямого грядиля і стійки. В залежності від ступеня вигину 
конструкції руків’я-ральник робоча частина, завдовжки від 0,55 до 0,80 м і завшир
шки 9-11 см, могла бути поставлена під великим чи малим кутом до ґрунту, 
часто утворюючи полоз. Вживалися із залізними наральниками й без них.

Рала 5 типу виготовлялися із суцільного шматка дерева таким чином, що 
частина ствола слугувала грядилем, а товста і міцна, відповідно оброблена гілка, 
що відходила в бік від ствола, -  ральником. Іноді друга гілка, протилежно 
спрямована, слугувала руків’ям. Зрідка руків’я було приставним [31, с.73-74].

Оскільки рала здебільшого виготовлялися із дерева і були далеко не у 
кожному господарстві, знахідки їх решток, що майже виключно репрезентовані 
залізними наральниками, досить рідкісні. Відомі такі знахідки і на досліджуваній 
території. Так, у 1969 р. на поселенні ХП-ХШ ст. Нова Гута був знайдений 
широколезовий (широколопатевий) залізний наральник завдовжки 25,5 см і 
завширшки 14 см [42, с. 101 (рис.), 103]. Ще один широколезовий давньоруський 
наральник (довжина -  24 см, ширина - 18 см) знайдений у Бакоті [14, рис. 76]. 
Обидва наральники мають легку асиметрію. Рало з широколезовим наральником 
підрізало пласт землі рівно і не залишало незораних смуг. Це зумовило значну 
продуктивність і широке використання широколезового рала в давньоруську епоху 
[24, с.463]. Різні типи наральників (широколопатеві та вузьколопатеві) могли 
використовуватися на одному поселенні для обробітку різних типів ґрунтів: 
вузьколопатеві наконечники ефективніші у лісовій місцевості [18].
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Два вузьколезові наральники (на відміну від широколезових, лезо у  таких 
наральників вужче, ніж втулка) знайдені, зокрема, на слов’янських поселеннях 
третьої чверті І тис. н. е. у Городку й Баюоті. Від першого збереглася лише ліва 
сторона леза, завдовжки 6 см і завширшки 7 см. Однак з цього фрагменту все ж 
зрозуміло, що наральник належав до типу вузьколезових. Бакотський наральник 
був знайдений за 1 м від заглибленого житла (№ 2, ур. На Клину), геомагнітним 
методом датованого серединою УШ ст. Довжина цього наральника 18,5 см, 
ширина -  11 см. Його виготовлено з цілого куска заліза. Подібний наральник 
виявлений на Пастирському городищі [41, с. 36-37, 83, табл. ХУЛ, 2; 14, с. 321, 
рис. 68/4].

Стара система обробітку землі розпушувальною технікою з часом стала 
стримуючим фактором зростання продуктивності землеробства. Тому в XI- 
ХШ ст. на базі одноруків’євих прямогрядильних рал у східних слов’ян скла
дається якісно нове знаряддя -  плуг. Рало втрачає своє значення, перетворю
ючись на допоміжне знаряддя [ЗО, с. 78]. Перетворення рала на плуг відбувалося 
за рахунок удосконалення відвального пристрою, переходу від наральників до 
лемешів, а також появи чересла -  пристрою для підрізання пласту ґрунту з боку 
незораного поля [24, с.463]. Щ оправда, частина рал удосконаленої конструкції 
могла мати невеликі чересла й відвальні пристосування. Два наральники й одне 
чересло від таких рал знайдені на слов’янському поселенні УШ-ІХ ст. Рашків І 
на правому березі Середнього Дністра (Хотинський район Чернівецької області). 
Вивчення особливостей цих наконечників дозволило Я.В. Барану висловити 
припущення про появу парової системи землеробства у формі двопілля або різно- 
пілля ще у УШ-ІХ ст., коли землю обробляли переважно ралами [6, с. 54-56].

Суть плужної оранки полягає у тому, що пласт землі відрізається у верти
кальній площині череслом, підрізається горизонтально лемешем, піднімається 
ним, відсувається убік і повністю чи більшою частиною перевертається за 
допомогою однобічного відвалу. Все це давало якісно новий агротехнічний ефект. 
Плужна оранка краще, аніж оранка ралом, сприяла підйому вологи з нижніх шарів 
ґруніу у верхні, аерації ірунту. Вона прискорювала утворення гумусу, ефективніша 
у боротьбі з бур’янами. Її поява забезпечила можливість широкомасштабного 
обробітку нових земель, недоступних чи малодоступних для обробітку ралом 
[31, с. 159-160].

Хорошої збереженості залізний давньоруський наконечник плуга (леміш) був 
знайдений у Баш ті. Він симетричний, завдовжки 24 см і завширшки 17,5 см [14, 
рис. 76]. Щ е два давньоруські лемеші були випадково знайдені на колгоспних 
полях біля с. Рудка у Дунаєвецькому районі [1, с. 25].

Отже, на археологічному матеріалі досліджуваної території спостерігаємо 
таку саму еволюцію орних знарядь, як і в інших регіонах Південної Русі. Окрім 
землеробських знарядь із залізними наконечниками, на Лівобережжі Середнього 
Подністров’я у ІХ-ХШ ст. могли використовувати також знаряддя без залізних
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частин. Уважається, що на заплавах могли орати дерев’яними ралами без заліз
них наконечників (суцільнодерев’яними) [18, с. 73]. Могли застосовувати і борону- 
суковатку. Однак ці припущ ення, через об’єктивні причини, не знаходять 
підтвердження на археологічному матеріалі.

Основним знаряддям збирання урожаю зернових був серп. Залізного серпа 
було знайдено, поряд із жорном, у житлі ХП-ХШ ст. №9 із Бакоти [14, с. 336].

Н а обумовленій території знайдено залишки деяких агрокультур, котрі 
вирощувало давньоруське населення. Наприклад, “багато згорілого зерна” було 
випадково (в ході пошуків скарбу) знайдено селянином на Проскурівському 
городищі у 1930-х рр. [26, с. 78]. У дослідженому 1982 р. експедицією на чолі з 
С.Е. Баженовою житлі на Глибівському городищі ЕХ-ХІ ст., у невеликому заглиб
ленні, за 1,2 м від печі-кам’янки, теж була виявлена велика кількість обгорілого 
зерна. Багато обгорілих зерен жита, пшениці й гороху знайдено й на іншій території 
городища [13, с. 12; 2, с. 2; 3, с. 213]. Обгорілі зерна пшениці, проса та ячменю 
були виявлені В.І. Якубовським при розкопках болохівської фортеці у с. Городище, 
що у  Деражнянському районі, на межі з досліджуваною територією [49, с. 22, 
25]. Щ е на одному болохівському городищі неподалік названого, у с. Теліжинцях 
Старосинявського району, згаданим дослідником були виявлені рештки споруди 
для просушки зерна (овина) [49, с. 24]. У Галицько-Волинському літописі 
розповідається, що монголи змусили болохівців, аби ті їм  “орали (та сіяли. -  
Авт.) пшеницю і проса” [33, с. 399]. На городищі Райки Ж итомирської області 
(на межі Болохівської й Київської земель) експедицією Т.М. Мовчанівського 
виявлено зернівки жига, пшениці двох Гатунків, суржику, проса, сорго, маку, гороху, 
льону, конопель, ячменю, кользи та насіння огірків, кісточки вишень, черешень, 
слив, лісовий горіх. Пшеницю, жиго, горох, ячмінь, льон, просо виявлено на 
городищі біля с. Городище Ш епетівського району Хмельницької області, котре 
досліджувалося М .К. Каргером. Під час розкопок ще одного болохівського 
городища -  Колодяжин (Житомирська область) знайдені залишки зернівок жита, 
гороху, пшениці, проса, вівса, конопель, маку, ячменю та льону [8, с. 41-43]. 
Болохівська земля межувала з Пониззям, і наведені тут відомості про розвиток 
землеробства на Болохівщині загалом коректні для співставлення з досліджу
ваною територією (з урахуванням того, що Болохівська земля розміщувалася 
дещо північніше Пониззя). На поселенні УШ-ІХ ст. Рашків І виявлено рештки 
таких культурних рослин: ріпа, капуста, бруква, рапс, редька, пшениця, жиго, 
овес, ячмінь, просо, конопляй горох [6, с. 55].

Згаданий вище овин вважається типовою будівлею для давньоруських селищ. 
Назва цієї господарської споруди зустрічається ще в Уставі Володимира, і сама 
вона використовувалася у селянському господарстві аж до XX ст. Овин архео
логічно зафіксований як овальна будівля з піччю (заглибленим вогнищем) зі 
слідами підмазаного глиною перекриття [21, с. 174]. Попередниками овинів були 
вбудовані у печі глиняні корига-жаровні, в яких сушили зерно. Така жаровню,
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вмонтована у верхню частину печі-кам’янки, виявлена, зокрема, у житлі IX- 
XI ст. №3 9 на поселенні в урочищі На Клину в околицях Башти. Поверхня жаровні 
була випалена нерівномірно, у її глиняному тісті наявні домішки січеної соломи і 
полови. Ж аровня була досить значних розмірів -  приблизно 0,68x1,2 м. Майже 
така сама жаровня була виявлена і в житлі ІХ-Х ст. №16 з того самого поселення 
[14, с.69-70, рис. 89]. Знахідки жаровень свідчать про переважання плівчастих 
зернових (пшениця-двозернянка, або ж полба, і м ’яка пшениця) у ІХ-Х ст. Пізніше, 
з утвердженням глибокої плужної оранки, і, як наслідок, заміни плівчастих зернових 
голозерними (котрі можна було сушити у великих обсягах в овинах), жаровні 
зникають [10, с. 73].

Перемелювали зерно на борошно за допомогою кам’яних ротаційних жорен, 
що репрезентовані на досліджуваній території знахідками у Бакоті [14, с. 154], 
Глибівці [2, с. 3], Городку [42, с. 100], М алій Ш урці [34, с. 252], Соколі [11, с. 88]. 
Такі жорна з незначними видозмінами продовжували використовуватись у 
сільському побуті аж до початку XX ст. [39, с. 134]. Відносно невелика кількість 
знахідок жорен дозволяє припускати, що одне знаряддя використовувалося 
декількома сусідніми господарствами.

Приселищне скотарство. Багаті луки, котрі вкривали ділянки міжлісся у 
Середньому Подністров’ї, використовувалися населенням для розведення дрібної 
та великої худоби ще з первісної доби. Однак, протягом усього часу існування 
на теренах досліджуваного регіону приселищне скотарство відігравало допоміжну 
відносно землеробства роль у господарстві населення.

Цінними тваринами у  стаді були вівці -  джерело поживного м ’яса і сировини 
для виготовлення тканин (вовни). Під час розкопок на Глибівському городищі 
знайдений фрагмент залізних ножиців для стрижки овець [13, с. 12]. Схожі ножиці 
для стрижки овець знайдені у культурному шарі VI-VIE ст. Бакоти [14, рис. 68]. 
Конструктивно ножиці такого призначення мало змінилися аж до нашого часу.

Про домашніх тварини, яких розводили на досліджуваній території у IX- 
ХПІ ст., можна судити на основі остеологічного матеріалу. Так, у 1953 р. 
розкопками М.О. Тиханової на поселенні Лука-Врублівецька були виявлені 
залишки печі від житла ХП ст., де, з-поміж іншого, знайдений хребець і зламаний 
ріг корови, фрагмент щелепи вівці [47, с. 15]. Зуби свині були знайдені на городищі 
Проскурівка, а кістки -  у кургані №1 могильника в урочищі М огилки біля 
Сокільця. Тут шмат свинини супроводжував покійника в як ритуальна їжа [25, 
с. 10]. Кості свині разом з кістками великої рогатої худоби були знайдені й в 
давньоруському культурному шарі Бакоти [14, с.334]. Кістки птиці серед кісток 
тварин і риби виявлені у сміттєвій ямі в Луці-Врублівецькій [46, с. 22].

О стеологічн и й  м атер іал  з багатош арових  (р ан н ьосл ов’янськи й  і 
давньоруський періоди) поселень Городок, Устя, Бакота та Сокіл засвідчує 
наявність у господарстві населення Лівобережжя Середнього Подністров’я таких 
тварин: бик домашній, свиня домашня, вівця, коза, кінь домашній, собака, курка
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домашня. Найбільшою кількістю особин на усіх чотирьох поселеннях представ
лений бик [41, с. 52]. Висновок про переважання у стаді великої рогатої худоби 
зроблений й після аналізу кісток домашніх тварин із поселення УШ-ІХ ст. Рашків І 
[6 ,с . 57].

Вважається, що у давньоруський час, починаючи з XI ст., основу стада 
складала велика рогата худоба. Це було пов’язано зі збільшенням ролі орного 
землеробства, де воли слугували основною тягловою силою [40, с. 117]. Зважаючи 
на вказані вище дані, можна припускати, що у Середньому Подністров’ї  бик 
став основною домашньою твариною й раніше XI ст. Ця думка корелюється із 
загальновизнаним фактом давніх землеробських традицій населення регіону.

Велику роль у господарстві, як і у  військовій справі, відігравав кінь. Значення 
його для населення Середнього Подністров’я підкреслюється, зокрема, знахід
ками кісток коня у культових об’єктах Збруцького язичницького центру [44, с. 74] 
та зображень -  на Збруцькому і Ставчанському ідолах [15, с. 126,135]. Споряд
ження верхового коня і вершника знайдено у Бакоті (на посаді -  шпора, фрагмент 
вудила; у монастирі -  декілька шпор, стремен, вудил і підпружних пряжок -  
імовірно давньоруських) [45, с. 707; 14, с. 335, рис. 94,97], Глибівці (фрагменти 
стремена, шпори, прикраси кінської збруї) [2, с. 3], Гринчуку (7 шпор, 2 пари 
двочленних вудил, кістяне навершя канчука, підпружні пряжки) [37, с. 94, рис. 3], 
Приворотті-Другому (шпора, вудила) [27, с. 100], Соколі (шпора) [43, с. 6], Старій 
Ушиці (шпора, прикраси кінської збруї) [32, с. 95, рис. 4/7,6/1-2]. У заповненні 
житла на городищі Проскурівка знайдено залізне скребло для чищення шкіри 
коней та великої рогатої худоби [26, с. 80]. Ці артефакти свідчать про значне 
поширення коня у  давньоруського населення досліджуваного регіону.

Сіно для худоби заготовляли за допомогою кіс-горбуш. Вони могли застосо
вуватись і для збирання урожаю зернових, що мало обсипаються при струсах -  
ячменю, гороху, вівса [23, с. 151]. На території Київської Русі коси виявлені більш 
ніж у 40 пунктах, загальною кількістю понад 200 екземплярів. За розмірами і 
пропорціями їх поділяють на два типи: північний і південний. Південного типу 
косу-горбушу знайдено, зокрема, на городищі у с. Городиська Дунаєвецького 
району. Вона виготовлена із заліза, має завширшки рівномірне лезо. За допомогою 
п’ятки на кінці леза воно кріпилося до дерев’яного держака (кісся). Довжина 
леза по спинці 51 см при товщині ребра 0,7 см. Основа леза завдовжки 32 см, 
ширина останнього 6 см. Найбільш а висота вигину леза припадає на його 
середину [22]. Подібну коса була знайдена й в літописній Бакоті [14, рис. 76].

Мисливство. М исливська фауна Середнього Подністров’я у DC-ХШ ст. була 
значно багатшою, аніж тепер. Значні лісові масиви, серед яких жило давньоруське 
населення регіону, поступово були вирубані до нашого часу. Про наявність у 
середньовіччі великих лісів у межах досліджуваної території йдеться у  земельних 
пожалуваннях другої п о л о в и н и у Х І У - Х У  с т . Там згадую ться ліси Скварн, 
Шнєхоров, Стриєв Ріг та інші. На пізньосередньовічних картах великі лісові
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масиви в обумовленому регіоні позначалися у вигляді кількох дерев або ж 
підписувалися, як-от “Герцинський ліс” [9, с. 234]. Такі топоніми Центрального 
Поділля як “Зубрівка” (Кам’янець-Подільский район), “Турчинці” (Городоцький 
район), Турильче (Борщ івський район Тернопільської області) є наслідком 
проживання колись у  регіоні диких биків. З візантійських джерел відомо, що на 
зубрів полював під час перебування у галицького князя Ярослава Осмомисла 
(ХП ст.) племінник візантійського імператора Андронік Комнин [28, с. 17].

“Повесть о Подольской земле” з білорусько-литовського літописання загалом 
носить літературний характер [7, с. 260], але сама розповідь про полювання князів 
Коріятовичів на оленів в районі сучасного Кам’янця-Подільського цілком 
вірогідна. Уламок роїу  благородного оленя знайдений у  засипці поховання на 
давньоруському могильнику в Бакоті [19, с. 19]. На городищі Стара Ушиця 
знайдений ріг косулі [32, с. 95]. Роги й кістки тварин (як свійських, так і диких) 
були цінною сировиною. З них виготовляли найрізноманітніші вироби. Так, кістяні 
наконечники стріл, знайдені у Гринчуку [37, с. 95], використовувалися при 
полюванні на хутряних звірів: при попаданні у звіра вони вбивали його і, разом з 
тим, не пошкоджували хутро. Хутро, як відомо, виконувало функцію грошей у 
давньоруській економіці, і було важливою складовою експорту Русі.

Найпоширенішою мисливською зброєю вважають лук і стріли. На полюванні 
використовували не лише кістяні, але й різних типів залізні та навіть, можливо, 
крем’яні наконечники стріл [39, с.148]. Окрім лука і стріл мисливці могли 
застосовувати іншу зброю: сокири, списи, сулиці тощо. Прийомів полювання 
(ловів), індивідуальних та колективних, відомо досить багато: загін, вистежування, 
за допомогою різних пасток тощо.

На багатошарових (ранньослов ’янський і давньоруський періоди) поселеннях 
Городок, Устя, Баш та та Сокіл знайдені кістки впольованих диких тварин: оленя, 
свині дикої, зубра, вовка, лисиці, козулі, сірого журавля, птиці, бобра, видри [41, 
с. 53]. На поселенні Луки-Райковецької культури Рашків І виявлені кістки свині 
дикої, оленя, лося, зайця, бобра, борсука, лисиці й вовка [6, с. 58]. Немає сумніву, 
що це далеко не повний перелік тварин, на яких полювало населення регіону. 
Аналіз кісток, зібраних у культурних шарах слов’янських поселень обумовленого 
регіону (Городок, Устя, Баш та) засвідчує порівняно незначну частку кісток диких 
тварин [41, с. 52-53 (табл.)]. Отже, є підстави вважати, що полювання відігравало 
допоміжну відносно тваринництва роль у господарстві населення Лівобережжя 
Середнього Подністров’я ІХ-ХШ  ст.

Рибальство. Розгалужена мережа річок і струмків, наявність великої водної 
артерії (Дністра) на досліджуваній території з давніх часів були важливими 
факторами розвитку рибальства. Кістки риби були знайдені разом з давньо
руським матеріалом у Луці-Врублівецькій [47, с. 15], Старій Ушиці [32, с. 77] і 
Бакоті [35, с. 61]. Цілі та фрагментовані грузила від рибальських сіток виявлені 
на давньоруських поселеннях Баш та [20, с. 3 17], Підлісний Олешинець [48, с. 13],



165

Мала Щ урка [34, с. 252]. Рибальські гачки знайдено на давньоруських поселеннях 
у  Старій Ушиці [32, с. 92, рис. 4/6], Глибівці [4, с. 85], Гринчуку [37, с. 82 (рис. З/ 
6)],Бакоті[12,с. 17(рис.)],Луці-Врублівецькій[46,с. 22]. Знайдені гачки досить 
великі. Наприклад, рибальський гачок з Гринчука, вагою 5,6 г, вигнутий з 
прямокутного стержня перетином 4,643,6 мм; висота цівки 40 мм, зів завширшки 
26 мм [38, с. 63]. Такі гачки могли використовуватись для вилову великої риби 
(сома, щуки, судака тощо) снастями типу переметів і донок. Вудіння взимку 
теж  було можливе: на Глибівському городищі знайдено пішню [5, с. 194], -  
різновид лома, що застосовувався для пробивання ополонок. Як гарпун для рибної 
ловлі м іг використовуватися однотипний вгульчастий наконечник дротика, 
знайдений на городищі Гринчук [38, с. 61-63].

Про рибальство на Дністрі повідомляється у Київському літописі під 1158 р. 
Там розповідається, що Іван Ростиславич Берладник разом із своїми союзниками 
половцями “ .. .ш кодили... риболовам галицьким...” [33, с. 273].

Залишками сезонного рибальського селища, очевидно, є поселення (чи, 
скоріше, висілок) Каветчина в урочищі Лука на Дністрі. Виявлені там два 
заглиблен і ж итла ф ункц іонували  лиш е у теп л і періоди  року і м огли 
використовуватися рибалками під час путини [11, с. 86].

Бортництво та збиральництво. Товтри, що розташовані у західній частині 
досліджуваної території, в минулому були вкриті лісами багатого флористичного 
складу. За багатство цих лісів медоносами товтри ще мають іншу, давнішу назву 
-М едобори [17, с. 87]. “М едоборські гори” позначені, зокрема, на генеральній 
карті Польщі, виданійу 1772 р. [16, с. 152]. Це, зокрема, дає підставу припускати, 
що бортництво теж  мало місце у  давньоруського населення досліджуваної 
території, як і збирання різних грибів, ягід, дикоростучих рослин, плодів. Однак, 
археологічного матеріалу давньоруського часу щодо цих занять населення 
Лівобережжя Середнього Подністров’я наразі не знайдено. Не так багато його 
відомо, внаслідок об’єктивних причин, і на території інших земель Русі. Тому 
при реконструкції зазначених видів господарської діяльності дослідники активно 
використовують дані етнографії [39, с. 136-138; 159-168].

Зробимо висновки. Основним напрямком господарської діяльності населення 
досліджуваного регіону було сільське господарство (з переважанням орного 
землеробства). Головними агрокультурами були жито, пшениця, просо й горох. 
Приселшцне скотарство, хоча й поступалося за своїм значенням землеробству, 
теж відігравало важливу роль. У стаді домашніх тварин найважливішими були: 
бик домашній, кінь, вівця, свиня. Допоміжну роль у  господарстві населення 
відігравали промисли, -  мисливство, рибальство, бортництво, збиральництво 
тощо. На сучасному етапі досліджень деякі промисли (наприклад лісохімічні) 
археологічно практично не простежуються, хоча непрямі дані вказують на їх  
існування.



166

Л ітература:
1. Археологія Дунаєвеччини. / Упорядники: Шмаєнік М.Д., Захар’єв В.А. -Хмельницький:

Хмельницький обласний краєзнавчий музей, 1992. -  60 с.
2. Баженова С.Е. Отчет об археологических исследованиях древнерусского городища IX-

XI вв. у с. Глыбовка Ново-Ушицкого района Хмельницкой области за 1982 г. // Науковий 
архів Інстиіуту археології Національної академії наук України (далі -  НА ІА НАНУ). - 
1982/111.

3. Баженов О. Давньоруське Глибівське городище ІХ-ХІ ст. в системі оборонних споруд
Середнього Подністров’я // V Міжнародна археологічна конференція студентів та 
молодих вчених. Наукові матеріали.-К.: Соборна Україна, 1997. -С . 212-215.

4. Баженов О.Л. Глибівське городище ІХ-ХІ ст. на р. Калюс у системі оборонних споруд
Середнього Подністров’я // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків 
історичних подій: Збірник науково-краєзнавчих праць.-К ам’янець-Подільський, 2000. 
-В И П .П .-С . 84-87.

5. Баженов О.Л. Глибівське давньоруське городище ІХ-ХІ ст. в Середньому Подністров’ї /
/ Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: 
історичні науки. -  Кам’янець-Подільський, 2002. -Т .8  (10). - С .  191-196.

6. БаранЯ.В. Слов’янська община / Інститут археології НАН України, Буковинський центр
археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія 
Федьковича. -Київ-Чернівці: Зелена Буковина, 2004. -1 9 2  с.

7. Баран О.В. До питання про зв’язок “Повъсти о Подолской земль” з галицько-волинським
літописанням // Місто Хмельницький в контексті історії України. -  Хмельницький, 
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006 .-440  с. / Студії Кам’янець-Подільського Центру 
дослідження історії Поділля. Т.2. -С .  258-261.

8. Беляева С.О., Пашкевич Г.О. Зернове господарство Середнього Подніпров’я X-XIV ст. /
/  А рхеологія.-1990.-№ 3 .-С . 37-47.

9. Білецька О. Поділля на зламі XIV-XV ст.: до витоків формування історичної області:
Монографія. -О деса: Астропринт, 2004. -4 1 6  с.

10. Біляєва С.О. Землеробство // Село Київської Русі (за матеріалами південноруських 
земель). -К .: Шлях, 2003. -С . 70-76.

11. Вільшанська О.Л. Дослідження давньоруських об’єктів на околицях с. Сокіл на 
Середньому Дністрі// Археологія.- 1 9 8 8 .-№ 6 1 .-С . 85-90.

12. Винокур И.С., Приходнюк О.М. Отчет об археологических исследованиях в 1969-1970 
гг. //Н А  ІА НАНУ. -1969-70/55.

13. Винокур И .С ., Гуцал А .Ф ., Баж енова С .Э . О тчет об  археологических исследованиях в
1971-1972 ІТ.//НАІА НАНУ - 1972/82.

14. Винокур І.С., Горішній П.А. Бакота. Столиця давньоруського Пониззя. -  Кам’янець- 
Подільський: Центр Поділлєзнавства, 1994. -  362 с.

15 . Винокур І.С . Черняхівська культура: витоки і  доля. -  К ам’янець-Подільський: Абетка; 
О ію м, 2000. - 3 7 6  с.

16. ВисоченкоС.,РовенчакІ. Товтри на найдавніших географічних картах //Подільський 
Національний природний парк: доцільність і проблеми створення. Матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції23-24 вересня 1993 року.-К ам’янець- 
Подільський, 1993.-С . 151-153.

17. ГеренчукК.1., Койнов М.М., Цись П.М. Природно-географічний поділ Львівського та



167

Подільського економічних районів. -  Вид-во Львівського університету, 1964. -2 2 2  с.
18. Горбаненко С.А. Землеробство слов’ян останньої чверті І тис. н. е. // Археологія. -  

2006.-№ 3 .-С . 73-79.
19. Горішній П.А., Ю ра Р.О. Звіт про роботу Бакотського загону Дністровської 

давньоруської експедиції в 1974 р. // ПА ІА НАНУ. -1974/6 г.
20. Горишний П.А., Ю ра Р.А. Раскопки в селах Бакота и Студеница на Днестре // 

Археологические открытия 1975 г. -М .: Наука, 1976. - С .  317-318.
21. ГотунІА. Типи будівель//Село Київської Русі... -С . 156-182.
22. Гуцал В.А., Мегей В.П. Коса-горбушаз с. Городиська // Дунаєвеччина... -  Вип. П. -  С. 

79-83.
23. ДовженокВ.Й. Землеробство ДревньоїРусі. -К .:  Вид-во А Н УРСР, 1961.-267 с.
24. Довженок В .И., Беляева С. А. Сельское хозяйство // Археология Украинской РСР. -  Т.З -  

К.: Наукова думка, 1986.-С . 461-470.
25. Захар’єв В.А. Звіт про розвідкові дослідження на Дунаєвеччшгі у  1992 р. // НА ІА 

НАНУ-1992/51.
26. Захар’єв В.А. Дослідження Маліївецького давньоруського городища // Дунаєвеччина... 

-В и п . Ш. -  Кам’янець-Подільський, 2003. -  С. 77-80.
27. Киевская старіша. -1899 . -  Февраль. -  С. 99-101. (Раскопки городища уд . Приворотъя- 

Маковского К-П у. Автор не вказ. Ю.Й.Сіцінський?).
28. Кириков С.В. Человек и природа Восточно-Европейской Лесостепи в X -  начале XIX 

ВВ.-М.: Наука, 1979.-184 с.
29. Колода В.В., Горбаненко С.А. Про землеробство жителів городища Водяне на 

Харківщині // Археологія. -2004 . -  №3. -  С. 68-77.
30. Краснов Ю.А. Древние и средневековые рала Восточной Европы // Советская 

археология. -1982. -№ 3 . -С .  63-80.
31. Краснов Ю.А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. -  М.: 

Наука, 1987.-238 с.
32. К учера М .П ., Гориш ний П .А . Раскопки городищ а Х П -Х Ш  вв. у  с. Старая Уш ица //  

А рхеологические памятники С реднего П однестровья. -  К.: Наукова думка, 1983. -  С. 
62-96.

33. Літопис Руський /П ер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О.В. Мишанич. -К .:  
Дніпро, 1989.-XVI+591 с.

34. Маярчак С.П. Археологічні розвідки у Новоушицькому й Віньковецькому районах 
Хмельниччини // Місто Хмельницький в контексті історії України... -  С. 249-258.

35. Маярчак С.П. Археологічні пам’ятки ІХ-ХШ ст. Лівобережжя Середнього Подністров’я. 
-К а м ’янець-Подільський: ІШ МошакМ.1., 2 006 .-96  с.

36. Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года (Преимущественно 
по летописям). -К .: Тип. ун-та, 1885.-388 с.

37. Пачкова С.П. Давньоруське городище Гринчук на Дністрі // Археологія. -1979 . -  №32. 
-С . 78-96.

38. Пачкова С.П., Гопак В. Д. Залізообробне ремесло на городищі Гринчук// Археологія. -
1981.-№ 36.-С . 54-65.

39. Петраускас А.В. Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров’я в 
ІХ-ХШ ст. /  НАН України, Інститут археології; Відповідальний редактор О.П. Моця. -  
К.:КНТ, 2006.-2 0 0  с.



168

40. Петрашенко В.А. Древнерусское село (по материалам поселений у с. Григоровка). -  
К., 2005. -2 6 4  с. -1 3 0  іл.

41. ПриходнюкСШ. Слов’яни на Поділлі (VI-VII ст. н. е .).-К .: Наукова думка, 1975.-156 с.
42. ПриходнюкСШ. Давньоруські пам’ятки Середнього Подністров’я (розвідки 1968-1969 

рр.) // А рхеологія.-1 9 7 7 .-№ 2 2 .-С. 99-106.
43. Приходнюк О.М., Вакуленко Л.В. Отчет о работе Сокольского отряда Средне

днестровской новостроечной экспедиции в 1978 г. //НАІАНАНУ. -1978/30 а.
44. РусановаИ.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. -М .: АРХЭ, 1993. 

-1 4 4 с .
45. С[ецинский] Е. Раскопки Бакотского монастыршца в 1892 году // Подольские 

епархиальные ведомости. -1892 . -№ 39. -  С. 706-708.
46. Тиханова М.А. Отчет о работах Среднеднестровского отряда Славянской экспедиции 

ИИМК АН СССР в 1955 г.//Н А ІА Н А Н У - 1955/37.
47. Тиханова М.А. Отчет о работах Днестровско-Волынского отряда Галицко-Волынской 

экспедиции ИИМК АН СССР в 1957 г.//НАІАНАНУ. -1957/27.
48. Якубовский В.И. Отчет и альбом с рисунками о результатах археологической 

экспедиции [Хмельницкого областного] музея за 1968 г. // Науковий архів 
Хмельницького обласного краєзнавчого музею. (Звіти про експедиції та відрядження. 
-  №76). -Хмельницкий, 1969.

49. Якубовський В.І. Скарби болохівськоїземлі: Наукове видання. -  Кам’янець-Подільський:
“МЕДОБОРИ” (ПП Мошак M.L), 2003. -1 5 9  с.

Sergii MAYARCHAK

A g ricu ltu re  a n d  H om e W orks o f th e  P o p u la tio n  
o f 9 -1 3 -th  c. on  th e  L e ft B a n k  o f th e  M id d le  D n is te r T e rrito ry  

(w ith in  K hm eln itsk a  o b last b o rd e rs)

Summary
In this article on the basic of systematized information analyses the agriculture, cattle breeding 
and fishing o f the population on the Left bank of Middle Podnistrov’ja  territory. Source o f the 
article are mainly materials o f the archaeological researches that were on the explored territory.
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УДК 902(477.43/.44)
Андрій ТОМАШЕВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 
ТА ЕКОЛОГІЇ ЗАСЕЛЕННЯ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

СЛОВ’ЯНО-РУСЬКОЇ ДОБИ

У 2 випуску “Археологічних студій” вміщено статтю А.П. Томашевського 
“Нарис історії та екології заселення Східного Поділля слов’яно-руської доби”. 
Очевидно з технічних причин, не з вини автора, в цьому ж числі не буяй надруковані 
(випали з тексту статті) таблиці реєстрів археологічних пам’яток відповідних 
періодів. На ці реєстри є посипання в тексті самої статті, а в кінці, після списку 
літератури на стор. 160 є “Пояснення скорочень і умовних позначень, які 
зустрічаються в реєстрах”. Ці реєстри є невід’ємною складовою зазначеної 
роботи, її фактичною документальною  основою , але мають, також, певне 
самостійне наукове значення. В таблицях реєстрів зібрана з усіх можливих джерел 
та структурно зведена основна наявна інформація по пам’ятках Східного Поділля 
слов’яно-руської доби на середину 90-х років минулого століття. Таке зведення 
даних було тривалим процесом, воно проведене вперше і показує з одного боку, 
-  вади та складності відповідної джерельної бази, а з другого боку, - фіксує 
сучасний стан дослідження та його документальну основу. Отже, зібрані в роботі 
Реєстри пам’яток даної території V - ХІУст. н.е. можуть бути відправною базою 
для подальших польових, фондових, архівних досліджень у цій проблематиці. На 
виправлення прикрого непорозуміння зазначені таблиці реєстрів друкуються в 
даному числі “Археологічних студій” .
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Таблиця 4

Р е е с т р  4. С л о в ’я н с ь к і  с е л и щ а  б ез  т о ч н о ї  д а т и

№ №  на
картах рис. 

1 ,2

Н азва № № в статті 
П.І.Хавлюка 

1974  року

Звіти
П.І.Хавлюка

84 Велика Буш инка 54

85 Бучаків 53
86 Самчинці 63

87 Самчинці 64

88 Сокіл ець І

89 Сокіл ець II
90 Степашки 26

91 Ладижин 70

92 Войтівці 50

93 Пісочин 52

94 Варварівка 35
95 Китайгород 42

96 Гайсин 8

97 Кунка 64

98 Кунка 64

99 Митків 22

100 Рахнов 24

101 Барсуки 7

102 Кочурів 17

103 Ярмолинці

104 Харпачка 28 64
105 Балаш івка
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УДК 902(477.85)“ 12”
Сергій ПИВОВАРОВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРШ ВСЬКОГО ГОРОДИЩА ПЕРШОЇ 
ПОЛОВИНИ ХНІ ст.

На території межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра однією з 
найкраще досліджених давньоруських пам’яток є Чорнівське городище, яке 
відоме також в історіографії під назвою „ Чорнівська феодальна укріплена садиба 
ХП-ХШ  ст.”

Городище виявлене відомим буковинським археологом Б.О. Тимощуком і 
розкопувалось ним у 1977-1978 рр. На пам’ятці було закладено п’ять розкопів, в 
яких досліджені декілька оборонних зрубів і три житлово-господарські кліті, з’ясо
ване їхнє планування, охарактеризований та продатований комплекс знахідок [6, 
с. 152; 63, 105-113, 64, с. 225-227]. Виявлений науковцем матеріал дозволив 
визначити тривалість існування городища періодом „близько одного століття” 
[63, с .110-111], а саме ХП -  першою половиною ХШ ст. Б.О. Тимощук відніс 
пам’ятку до категорії феодальних замків [63, с. 105] і визначив її місце в структурі 
Чорнівсьшго гнізда поселень [64, с. 225-228]. У 1982 р. розвідкові розкопки на 
городищі проводив М.А. Філіпчук, який розкопав ще два оборонних зруби та 
декілька пізньосередньовічних поховань [13, с. 7; 65]. Серед виявлених ним 
матеріалів на особливу увагу заслуговує добре збережений хрест-енколпіон із 
дзеркальними слов’янськими надписами із зверненням „Свята Богородиця, 
допомагай”, який датується 30-ми роками ХШ ст.

Протягом 1985-1986 рр. роботи на пам’ятці здійснювала експедиція ЧНУ під 
керівництвом Л.П.Михайлини, за участі автора. У південній частині городища був 
закладений розюп, який перерізав вал і дозволив виявити рештки оборонною зрубу 
та жиїлово-господарсьшї кліті, щодо нього прилягала. У північній частині розкопу 
зафіксовані рештки кам’яного фундаменту від дерев’яної будівлі й розчищена його 
південно-західна частина. Тоді ж  були вивчені три ямних безінвентарних 
християнських поховання із західною орієнтацією, які перерізали культурні 
наш арування давньоруського городища. Знайдений матеріал, серед якого 
переважали фрагменти кераміки галицького типу, предмети побуту й озброєння, 
прикраси й культові предмети були віднесені до кінця ХП -  першої половини ХШ ст.

З 1989 по 1994 рр. дослідження городища проводилися під керівництвом
І.П. Возного [8, с. 21-29; 9,72-74; 10, с. 28-39; 11, с. 13-25; 12, с. 213-225; 13]. В їх 
результаті була вивчена більша частина площі пам’ятки, в цілому з ’ясоване 
планування споруд, які на ній розміщувалися, охарактеризовані виявлені знахідки, 
проаналізована господарська діяльність, побут і духовна культура мешканців 
замку. Окрема увага була також приділена характеристиці знайдених тут 
поховань. П ідсумком дослідж ення городищ а стали захист І.П . Возним 
кандидатської дисертації,Чорнівське городище ХП-ХШ ст. (матеріальна культура,
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господарство та побут населення” (1993 р.) і поява його монографії „Чорнівська 
феодальна укріплена садиба ХП-ХШ ст.”, якавийш лау 1998 р. [13]. За результа
тами досліджень пам’ятка була інтерпретована як Чорнівська „феодальна укріп
лена садиба” чи „господарсько-адміністративний осередок” і датована в межах 
„середини ХП -  середини ХШ ст.” [13, с. 17, 134]. Автор досліджень також 
стверджував, що городище є “єдиною пам ’яткою домонгольського періоду, 
розкритою повністю, і найбільш об’ємно представляє життя феодальної садиби” 
[13, с. 8]. І.П. Возний у своїх дослідженнях доводить, що на городищі функціо
нували 32 оборонні кліті-зруби, 18 житлово-господарських зрубів, двоповерхове 
житло феодала на кам’яному фундаменті, землянка і оборонна вежа [13, с. 23-55].

Інформація про „повністю розкопану” пам’ятку була схвально зустрінута 
фахівцями, істориками та краєзнавцями, а матеріали досліджень почали широко 
використовуватися у  вітчизняній історіографії. Територія самої ж  пам’ятки, яка 
знаходиться в лісі, і на той час була перерита траншеями і не засипаними розко
пами не становила інтересу для науковців, позаяк вивчати вже досліджений архео
логічний об’єкт не було сенсу. Тим більше, що ні в монографії І.П. Возного, ні в 
його звітах жодною мірою не йшлося про якісь не розкопані частини пам’ятки, чи 
про залишені для наступних робіт ділянки для „контрольних розкопів” на городищі.

Ставлення до пам’ятки кардинально змінилося в 1999 р, коли під час лабора
торних занять зі студентами-першокурсниками історичного факультету ЧНУ 
автором було встановлено, що значна частина городища практичне не дослід
жена. Цей факт поставив під сумнів дослідницьку сумлінність, професіоналізм, 
чесність і наукову обґрунтованість тверджень І.П. Возного та перекреслив у 
значній мірі ті „наукові” висновки, які він зробив стосовно пам’ятки.

З ’ясувалося, що значна кількість оборонних клітей-зрубів розкопана лише 
частково, а багато із них не докопані до долівки. Вже при першому поверхневому 
огляді було констатовано наявність на городищі не розкопаних ділянок. Із стінок 
не засипаних розкопів, під валами і між клітями виглядали великі фрагменти 
давньоруської та привізної кераміки. Зачистка стінок розкопів показала, що разом 
із фрагментами кераміки тут знаходяться скляні браслети, залізні ножі, наконеч
ники стріл та двоциліндровий замок. Стало зрозумілим, що городище розкопане 
поспіхом „траншейно-гніздовим” способом і приховує ще багато цінної інформації.

Уважне обстеження пам’ятки щодо предмету наявності культурного шару 
показало, що на городищі не розкопані проміжки між клітями. Вони були засипані 
відвалами, під якими розташовувалися недоторкані шари, окремі з яких мали 
площу до 6-8 м2. Не дослідженими були й великі частини оборонних та житлово- 
господарських зрубів навколо дерев, площа яких була до 6-8 м2. У багатьох 
місцях оборонні зруби були розкопані лише в центрі, а по бокам взагалі не копалися. 
Стало очевидним, що матеріали з пам’ятки були подані І.П. Возним не вірно, а 
справжній план розташування клітей не відповідає тому, який подав автор у своїх 
працях. Крім того невірно була наведена інтерпретація багатьох споруд, зокрема
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буцівлі на дерев’яному фундаменті, та не вивченим виявився ряд пізньосередньо- 
вічних поховань.

З огляду на те, що Чорнівське давньоруське городище є унікальною для 
регіону пам’яткою, яка містить велику кількість предметів матеріальної та духов
ної культури місцевого населення, має вузький період функціонування, було 
вирішено продовжувати його вивчення (фактично докопування), під час лабора
торних занять із археології студентами історичного факультету ЧНУ. Ці дослід
ження спорадично проводилися на городищі протягом 1999-2007 рр.

За новий період розкопок пам’ятки суттєво уточнене її планування, з ’ясована 
функціональна приналежність окремих споруд, визначені їх  хронологію та 
датування, виявлені понад 1,5 тисячі індивідуальних знахідок (серед них 3 скарби) 
і 3 тисячі фрагментів давньоруського посуду (реставровані декілька цілих форм 
горщиків), уламків візантійських корчаг, полив’яного привізного посуду тощо. 
Результати досліджень городища в 1999-2007 рр. опубліковані автором у ряді 
монографій, статей і розвідок [37, с. 154-159; 39, с. 243-255; 40, с.133-141; 41, 
с. 351-353; 42, с. 43-49; 42, с. 70-78, 107-114; 44, с. 247-257; 45, с. 171-182; 46, 
с. 195-201; 47, с. 107-158].

Знайдений на Чорнівському городищі, за останні роки, матеріал настільки 
значимий, що потребує в найближчому майбутньому видання спеціального моно
графічного дослідження, яке суттєво доповнить попередню роботу І.П. Возного 
і дозволить представити весь комплекс знахідок із пам’ятки у повному об’ємі.

Археологічні роботи на городищі здійснювалися в тих місцях, де залишився 
недоторканий культурний шар. На пам’ятці були закладені 18 нових, різних за 
розмірами, розкопів загальною площею, близько 750 м2 (площ а майданчика 
городища становить 2000 м2) (рис. 1, А). Вивчалися недокопані оборонні зруби- 
кліті та житлово-господарські зруби № 2,4-5 ,7-8 ,20-22,24-25,28-29,30-31,33, 
35-36,38,40,47-48 (за нумерацією І.П.Возного), кам’яний фундамент споруди, 
„землянка”, вежа, поховання, периферія пам’ятки, територія за основними оборон
ними спорудами тощо.

Попередні підсумки щодо вивчення городища за останні роки дозволяють 
значно доповнити й уточнити вже наявні матеріали. Зокрема, це стосується плану
вання городища, етапів його існування, характеристики знайдених артефактів і 
їх датування.

Проведені обстеження решток оборонних клітей і вивчення їх розмірів дають 
можливість встановити, що їх кількість менша, ніж вказано на планах І.П. Воз
ного. Розкопками встановлено, що оборонних клітей було 28, а не 32. Кліті 
насправді мали різну довжину, а на плані вони намальовані всі однаковими. Слід 
відзначити, що окремі кліті мали внутрішні двері, які з ’єднували їх між собою, 
що дозволяло переміщатися в них не виходячи надвір. Виявлено також, що в 
окремих із них існували вогнища, тому окремі із них слід зарахувати до оборонно- 
житлових зрубів-клітей.
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Розкопки не підтвердили існування житлово-господарських зрубів № 34,36, 
38 ,48 ,50,якіпримикапидообороннихзрубів(рис. 1,Б).Натихділянкахгородища, 
де вони позначені на плані І.П. Возного [13, с. 12, рис.4], по-перше, взагалі розкоп
ки не проводилися, а по-друге у закладених нами розкопах не виявлено жодних 
слідів археологічних об’єктів. Отже контури споруд були нанесені на план 
спеціально для заповнення внутрішнього простору майданчика городища, а 
насправді не існували. Тим самим були свідомо сфальсифікований справжній 
стан забудови внутрішнього подвір’я городища.

Вивчення (докопування) споруди, інтерпретованої як землянка, показали, що 
це рештки давньоруського колодязя. П ід час зачистки дна „землянки” були 
простежені сліди від зотлілого зрубу, який мав прямокутну форму і розміри 
1,3x1,4 м. Дно колодязя було викладене дрібним камінням (рис. 1, Б). Подібні 
джерела води відомі на багатьох пам’ятках давньоруського часу. Знайдена там 
під час розкопок бронзова іконка [13, с. 55, рис. 62] цілком відповідає традиції 
вшанування джерел давньоруським населенням, Подібна практика поклоніння 
криницям відома й в етнографічних матеріалах регіону.

Обстеження вцілілих решток кам’яного фундаменту від дерев’яної споруци 
(житло № 4  за І.П. Возним [13, с. 52-54]) засвідчили його порівняно пізнє 
спорудження. їх  вивчення показало, що вони жодним чином не відносяться до 
руїн давньоруського „двоповерхового житла феодала” [13, с. 54], як це стверд
жував І.П. Возний, а датуються XV ст. Дослідження фундаменту і матеріалів 
знайдених під час його розчистки дозволили досить обґрунтовано пов ’язати його 
з рештками дерев’яної будівлі, найвірогідніш е із християнською церквою. 
Зокрема, чітко прослежено, що кам’яний фундамент споруди перекривав денну 
поверхню першої половини ХШ ст. і тому відноситься до більш пізнього часу. 
Цей факт пояснює одне із „відкрить” І.П. Возного. Мова йде про так звану „буців- 
ничу жертву”, яка нібито трапилася під кам’яним фундаментом [13, с. 53]. 
Насправді це рештки культурного шару першої половини ХШ ст., ймовірно від 
зруйнованої наземної споруди. Сама ж  середньовічна церква, як і могильник 
навколо неї, відноситься, за даними монетних знахідок, до XV ст.

Під час дослідження „повністю розкопаного городища” знайдені також і 
декілька нових об’єктів. До них відноситься господарська споруда розмірами 
3x4 м біля в ’їзної вежі, де трапилося три наральника і три чересла, а також 
рештки наземної споруди за валом із східного боку городища. Крім того, на 
майданчику городища виявлені in situ й вісім пізньосередньовічних безінвен- 
тарних поховань із західною та північною орієнтацією та простежене їх розта
шування рядами (рис. 1, В). Встановлено, що за стратиграфією ці захоронения 
перекривають споруди й культурні нашарування першої половини ХШ ст та можуть 
датуватися лише пізнішим часом, тобто тим самим, що й культова споруда.

Під час розкопок на городищі в руїнах оборонних зрубів та житлово-господар
ських клітях виявлений численний археологічний матеріал давньоруського часу,
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Рис. 1. План Чорнівського городища: А -забудова городища за І.П.Возним 
(заштриховано нерозкопані ділянки); Б-забудова городища в першій половині ХШ ст. 

(за матеріалами розкопок 1999-2007 рр.); В -  християнська церква, дзвіниця та 
грунтовий могильник на городищі в XV ст.

представлений предметами різного функціонального призначення. Охарактери
зуємо лише найцікавіші, на нашу думку, знахідки.

Серед знарядь праці, знайдених на пам’ятці, особливе місце посідають 
землеробські знаряддя. Тут в руїнах оборонного зрубу та господарської будівлі 
у північній частині городища знайдені 4 наральники, 3 чересла (плужні ножі) й 
молоток [47, с. 108-113]. Всі знайдені наральники широколопатеві з асиметрич
ними плечиками, більшість із них зміцнені додатковими наварними смугами по 
краях (рис. 2). Вони разом із череслами відносяться до орних знарядь, які 
інтерпретуються, як ранній чи давньоруський плуг. Слід відзначити, що знайдений 
в комплексі з наральниками й череслами молоток використовувався для більш 
ефективної роботи плуга, про що дізнаємось із середньовічних мініатюр [47, 
с. 111]. Інш і землеробські знаряддя праці з городищ а представлені двома 
залізними окуттями лопат й фрагментами серпів й  кіс горбуш [47, с. 112, рис. 20, 
113-116].

У оборонних клітях № 8,24 виявлено багато обгорілих зернівок культурних 
рослин. їх  палеоботанічний аналіз здійснений у лабораторії природничих методів 
досліджень ІА НАН України провідним науковим співробітником, доктором 
біологічних наук Г.О. Пашкевич. З ’ясувалося, що більшість із них належать 
пшениці, ячменю, житу, коноплям, вівсу і просу. Слід відзначити, що серед цих 
знахідок зафіксовані й кісточки винограду [47, с. 119, табл. 3].

До ремісничих знарядь праці, пов’язаних з обробкою деревини, відноситься 
залізна вузьколезова пряма клиноподібна сокира (довжина 16,5 см, ширина леза
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Рис. 2. Землеробські знаряддя праці з Чориівського городища.

6,4 см, діаметр втулки 3,5 см), яка використовувалася для теслярських та буді
вельних робіт. Про зайняття столярною справою свідчить велике пероподібне 
свердло довжиною 36,8 см, діаметром 0 ,7  см, максимальна ширина пера 2,1 см. 
Останнє застосовувалося для пророблення в дерев’яних виробах „чистих” 
отворів. З деревобробним ремеслом пов’язується також кістяний струг, що 
застосовувався для полірування древок стріл. Аналогічні знаряддя теслярського 
ремесла широко використовувалися в давньоруський час [47, с. 132-134]. Інші 
знахідки представлені різними пробоями, шилами, голками, глиняними та 
пірофілітовими пряслицями [47, с. 132-138], знаряд дями полювання та рибальства 
[47, с. 138-142] тощо.

На городищі виявлені також численні предмети озброєння та спорядження 
вершника і бойового коня [40, с. 133-141]. До них відносяться два залізних окуття 
піхв меча, два перехрестя шаблі, бойова сокира, наконечник сулиці, фрагмент 
свинцевої гирі від кистеня, ЗО наконечників стріл (залізних та кістяних) різних 
типів (окремі із них були деформовані від потрапляння у фортифікаційні споруди 
городища), кістяна та залізна петлі для підвішування сагайдака чи налуччя, два 
залізних навершшя булав (рис. 3 ,1-6,8-12), а також уривки кольчуги. До споряд-
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Рис. 3. Предмепги озброєння з городища.

ження бойового коня відносяться кільчаті залізні вудила, залізні та бронзові пряжки 
й кільця від підпруги та вуздечок, та бронзовий потиличник нагайки, виготовлений 
у вигляді голови хижого птаха, (рис. 3 ,7).
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Рис. 4. М онети і металеві прикраси з городища.
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Інші категорії знахідок на городищі складають численну групу предметів 
побуту. Серед них є знахідки залізних ножів (20 екземплярів), двоциліндрових 
замків (15) та ключів (6) до них, дверних пробош (6), петель від дверей (5), 
цвяхів (20), оковок відер, скоб (15), глиняних грузил (6), шиферних пряслиць (4), 
кістяних горловин бурдюка (2), уламки бронзового казана, поясні пряжки (16), 
не ідентифіковані через сильну фрагментарність бронзові та залізні вироби (40) 
тощо.

На городищі виявлено чимало давньоруських прикрас. З поміж них доміну
ють знахідки скляних витих та гладких браслетів різних кольорів, переважна їх 
більшість трапилася в кліті №2 (3 цілих та 170 фрагментів). Зафіксовані тут 
також знахідки скляних бус (15), раковин каурі (12), підвіски з гірського кришталю 
в ажурній оправі (2), одна із них трапилась разом із уривком срібного ланцюжка, 
срібної скоби з кілечком, бронзових перснів і кілець (9), бронзових та срібних 
бусин мінського типу (8), бронзових бубонців (4), скроневих кілець тощо (рис. 4).

Частина прикрас знайдена в складі невеликих скарбів. Так, до першого з 
них, який був виявлений в недокопаному оборонному зрубі № 8, входило 5 дротяних 
кілець (перстенеподібні півторазворотні загнутокінцеві із зворотним поворотом 
кілечка на одному з кінців) чи кілець-змійок [47, с. 228-229]. Причому, три 
прикраси із скарбу були срібні, а дві -  мідні.

До другого скарбу, знайденого в оборонній кліті № 3, входили два срібних 
персні з геральдичними зображеннями на щитках, три фрагментованих срібних 
трьохбусинних скроневих кільця (1 половецького і 2 київського типів), підвіска із 
гірського кришталю в срібній оправі та чотири дротяних кільця-змійки (рис. 4 ,5 - 
6, 8 ,21,22-23) [49 , с. 10].

Третій мініскарб складався з чотирьох західноєвропейських денаріїв і двох 
срібних кілець-змійок, яку були знайдені на підлозі недокопаної оборонної кліті- 
зрубу № 32 (рис. 4, 1-3) [47, с. 153].

Особливої уваги заслуговують виявлені на городищі предмети пов’язані з 
християнством та язичництвом. До них відносяться аргилітова іконка, фрагменти 
стеатитових іконок, окремі уламки, стулки і цілі екземпляри давньоруських і 
візантійських хрестів-енколпіонів, кам’яний хрестик, срібні частини оправи 
кам’яного натільного хреста, бронзові скіфатні перфоровані візантійські монети, 
срібні і бронзові лунниці, підвіски із вписаним у шло хрестом, амулет із наконечника 
скіфської стріли, застібки й накладки від палітурок книг (рис. 5) тощо. Спосте
реження за знахідками культових предметів дозволяє встановити, що більшість 
із них розташовувалися в верхніх шарах, безпосередньо над кам’яною бойовою 
площадкою, тобто вони повинні були відігравати охоронну роль і „відвернути” 
напад ворога.

З-поміж знайдених матеріалів особливий інтерес викликають срібні персні з 
геральдичним зображенням на щитку: один із знаком Рюриковичів, інший із 
триквестром (рис. 4,22-23). Вони обидва трапилися у складі другого мініскарбу.
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Ці знахідки унікальні для давньоруських старожитностей Буковини й вимагають 
поглибленого розгляду та пошуку аналогій. Тому зупинимося на їх розгляді 
детальніше.

Перший перстень зберігся досить добре (рис. 4 ,22). Виріб виготовлений зі 
срібла та прикрашений чорнінням. Його розміри наступні: ширина щитка - 2 см, 
висота -  1,6 см, ширина грані -  1 см, товщина -  0,3 см, діаметр кільця -  2 см, 
вага -  5,55 г. Центральна частина щитка оточена широкою орнаментованою 
смугою з фігурних завитків, яка свого часу була повністю вкрита чорнінням. По 
краях граней напаяні виступи у  вигляді кульок. У центрі щитка, в шестикутному 
картуші із подвійних ліній, вигравіруваний багроподібний знак князів Рюриковичів. 
Орнаментовані трикутними смугами та штрихами й бокові частини персня. Вони 
також носять сліди чорніння. Дужка кільця прямокутна у перетині.

Перстень №2: даний виріб має пустотілий всередині щиток та отвір в центрі 
його зворотної частини. Всі орнаментальні мотиви і зображення багроподібного 
знака виконані чітко і зроблені професійним майстром-ювеліром.

Від іншого персня зберігся лише фрагмент. Він виготовлений зі срібла і був 
позолочений. Його розміри: діаметр круглого щитка 1,5 см, товщина -  0,3-0,4 см 
(рис. 4, 23). У центрі щитка потрійними лініями вигравіруване зображення 
триквестра (трьохрога свастика), кінці якого загнуті вліво. По краю щиток 
оконтурений врізаною лінією. Зображення нанесене досить майстерно і вони 
становлять довершену композицію, яка заповнює все поле щитка. З боків він 
також орнаментований врізаними прямими і підтрикутними лініями. Перстень 
пустотілий всередині, щиток і його зворотна частина припаяні між собою. На 
звороті щитка, в центрі, є невеликий отвір, очевидно, технологічного характеру.

Наявність на перснях позолоти та чорніння ставить під сумнів їх  викорис
тання, як печаток. Ці персні, очевидно, були „вірчими”, тобто такими, який 
заміняли ім’я власника і давали змогу діяти від його імені чи знаходитися під 
його захистом [49, с. 11].

Знахідки перснів зі знаками Рюриковичів нерідко трапляються на території 
українських земель. П ереважно вони відомі за матеріалами скарбів, хоча 
трапляються й їх поодинокі знахідки. Так, подібні персні входили до складу 
скарбів, виявлених у Києві на території Дмитрієвського монастиря [27, с. 241- 
247], М ихайлівського монастиря [26, с. 131], м. Божську (Згарське городище) 
[66, с. 60-65], с. Низівка на Чернігівщині [26, с. 129] та інших пунктах. їх  поодинокі 
знахідки зафіксовані в Галичі, Пліснеську, Угровську, Старяві [35, с. 816, рис. 3], 
Крутилові [57, рис. 45 ,5 ], Губині [7, с. 185, рис. 104,6] тощо.

Найближчими аналогіями для Чорнівського персня зі знаком Рюриковичів, 
як за формою, так і за зображеннями та технологією виготовлення, є знахідки з 
великого скарбу, виявленого на території літописного Божська (Згарське городи
ще) на території Болохівської землі [66, 60-65]. Принаймні 4 персні зі скарбу 
мають дуже близьку форму й орнаментацію та відрізняються лише центральним
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Рис. 5. Хрести-енколпіони, кам’яні іконки, підвіски та застібки книг з городища.
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зображенням князівського знака. До речі, там є перстень із подібним багро- 
подібним знаком [66, рис.37,4].

Геральдичні зображення на перснях із Чорнівського городища дозволяють 
здійснити спробу визначення їх власників, а отже, встановити, бодай гіпотетично, 
ім’я представників роду Рюриковичів, які перебували на городищі, укріпленому 
приватному замку першої половини ХШ ст.

Найінформативнішим у  цьому плані є перший перстень. В його центральній 
частині знаходиться зображення так званого „багра” одного зі знаків, що 
утворилися внаслідок тривалого геральдичного розвитку особисто-родової знако
вої системи династії давньоруських князів із роду Рюриковичів [2, с. 290 ;3 ,с. 8- 
9; 29, с. 70].

Цей знак виник завдяки поділу двозубця по вертикалі на дві гілки і пізніше 
ускладнювався додатковими елементами у  вигляді завигків „відростків, відрогів” 
[29, с. 70-71, табл. 1]. Завдяки дослідженням ряду науковців, зокрема А.В. Ореш- 
нікова, Н.П. Лихачева, Б.О. Рибакова, В.Л. Яніна, А.В. Кузи, А.А. Молчанова, 
С.В. Білецького [2, с. 288-289; 3, с. 3-10; 23, с. 97-100; 29, с. 66-83] та інших, 
встановлено, що такі багроподібні знаки були притаманні гілці роду Рюриковичів, 
які утвердилися на півночі давньої Русі. Доведено, що вони належали князям, 
які володіли Північно-Східною Руссю, а саме князям володимирським. Досить 
надійно появу таких знаків пов’язують із володимирським князем Всеволодом 
Ю рієвичем Велике Гніздо (1154-1212) [29, с. 82, табл. П]. Такого самого типу 
знаки з певними відмінами „відп’ятнишами” (відрогами) належали його синам 
та внукам. Так, на багатьох печатках його сина Ярослава Всеволодовича (1190- 
1245 рр.) знаходимо аналогічні багроподібні знаки [23, с. 98-99]. Ц ікаю  відзначити, 
що ці знаки фігурують й на ктиторській фресці Спасо-Нередницької церкви під 
Новгородом, яку почав будувати князь Ярослав Всеволодович, а закінчив його 
син Олександр Ярославович (Невський) (1220-1263 рр.) [23, с. 98, рис. 1, 4]. 
Тобто, такого типу родовий зн ак  м ав й О лександр Н евський - князь 
переяславський, новгородський й великий князь володимирський (2-й син князя 
Ярослава). Очевидно, що подібні знаки мали й інші семеро синів князя Ярослава 
[61, с. 766].

Яким чином перстень зі знаком князів північно-східної гілки князів Рюрико
вичів міг потрапити на територію Чорнівського городища, розташованого на 
землях Галицько-Волинського князівства? Відповідь треба шукати в сімейно- 
шлюбних і династичних зв’язках князівських родів того часу.

У першій половині ХШ ст. найтісніші стосунки з князями північно-східної 
Русі мав Данило Романович Галицький (1201-1264 рр.). Відомо, що у 1250 р. він 
видав свою дочку, в джерелах вона називається „Данилівна” (в літературі наво
дяться, але бездоказово її можливі імена -  Анастасія чи Устина), за третього 
сина князя Ярослава Всеволодовича Андрія Ярославича (122?(2) -  1264 рр.), 
молодшого брата Олександра Невського [60, с. 333]. У джерелах відзначається,
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що між Данилом Романовичем і його зятем панували тісні стосунки, і галицький 
князь часто його підгримував, особливо в антимонгольській політиці [21, с. 158- 
162].

Андрій Ярославович проводив активну політику. У 1240-1241 рр. він був 
новгородським князем, брав участь у Льодовому побоїщі (1242 р.), від Великого 
хана він отримав ярлик на Володимир, але на вимогу брата Олександра, що 
заручився підтримкою хана, в 1252 р. змушений був покинути великокнязівський 
стіл. Організувавши військо, князь „здума ...с своїми бояри бегати, нежели 
цесарем служити”, хоробро бився з татарами Неврюя Картага „за землю Суж- 
дальскую”, але був розбитий [22. с.258]. Князь спочатку перебрався до Переяс- 
лава-Заліського, а пізніше з’явився у Новгороді. Проте утриматися в місті не 
зміг (цьому протидіяв його браг Олександр), тому змушений був йти у вигнання 
і, як повідомляють джерела, опинився у  Ш веції (Свейська земля). Тільки 1256 р. 
повернувся на Русь. Згодом Олександр Невський помирився з ним і дав йому 
Суздальське князівство. Князя Андрія Ярославича вважають родоначальником 
суздальсько-нижньогородських князів [21, с. 160-163; 60, с. 36].

Невідомо де перебувала сім’я під час перебігу названих вище подій, князя. 
Тобто, ми не знаємо, де вона знаходилася чотири роки, а саме з 1252-го по 
1256-й. В історіографії робляться припущення, що через деякий час після втечі 
в Ш вецію до Андрія Ярославича прибула його дружина „Данилівна”. Проте воно 
не знаходить конкретних докум ентальних підтвердж ень. П равильніш е 
припустити, що на певний час сім’я князя -  дружина і двоє синів Ю рій та Михайло 
(народилися в 1250-1252 рр.) могла знайти порятунок у батька „Данилівни” Данила 
Галицького. Виходячи з тогочасної практики феодального господарювання, їй 
могла бути надана земля і маєток або декілька подібних володінь на території 
Галицько-Волинського князівства для „кормления”.

Очевидно, до одного з таких маєтків належала й Чорнівська феодальна 
укріплена садиба із сусіднім великим давньоруським селищем ур. Пуста Чорнівка 
та декількома маленькими поселеннями (хуторами) в ур. Лелеківець, Біля 
Середнього Ставу, Стара Рогатка та ін. У такому випадку знаходить пояснення 
„багатство” знахідок на городищі, а саме велика кількість жіночих прикрас, пред
метів із християнською символікою, візантійських та угорських монет, метале
вих застібок і накладок від палітурок книг і невеликий термін існування самого 
городища.

Щ о ж до другого персня із зображенням триквестра (гілки триквестра нага
дують трикутник, найбільш відомий знак вічності; вважається, що рослина, яка 
має три пелюстки, вже не засохне, а сім’я із 3 чоловік продовжить рід), то пошук 
аналогії цьому зображенню веде у  причорноморські степи. Подібні знаки там 
використовувалися у  кочівницького населення ще з сарматського часу [18, табл. 
XIX, 11, табл. ХХШ, 42-43; 62, с. 169, № № 172-173], відомі вони й доби середньо
віччя [20, с .4 2 ,17]. їх, очевидно, варто пов’язувати із тамтами половецької знаті.
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Присутність половців на території Галицько-Волинського князівства досить 
добре зафіксована, як у писемних джерелах, так і в археологічному матеріалі. 
Більше того, ці зв’язки чітко простежуються й в сімейно-шлюбних відносинах 
між давньоруською і половецькою знаттю. Так, матір’ю дружини (Ганни) Данила 
Галицького була М арія (половчанка, дочка половецького князя Котяна Сутоєвича 
і дружина князя М стислава М стиславичаУдатного) [60, с. 768-769]. Отже, поло
вецька княжна доводилася бабкою „Данилівні”. В зв’язку із цим знаходженням 
персня із подібними зображеннями цілком допускається. До того ж, серед меш
канців Чорнівської феодальної садиби були й половці (половчанки), які, очевидно, 
входили до найближчого оточення власника маєтку. Це підтверджує й факт 
знахідки в скарбі з перснями скроневого кільця половецького типу з характерними 
конічними виступами „рогами” на центральній бусині [47, с.277,рис.48,1]. Тому 
можемо припустити, що срібний перстень із триквестром належав комусь із 
князівської сім’ї, пов’язаної родинними стосунками із половецькою знаттю.

Персні з геральдичними зображеннями з Чорнівського городшца дозволяють 
встановити зв’язок даної пам’ятки з князівською родиною Данила Галицького, а 
це дає змогу здійснити ряд історичних реконструкцій та ще раз підкреслити нероз
ривний зв’язок населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра 
із Галицько-Волинським князівством.

Виявлені на Чорнівському городищі матеріали й спостереження за стратигра
фією пам’ятки дозволяють простежити етапи існування й значно уточнити 
хронологію пам’ятки та датування виявлених там археологічних артефактів.

Так, заданими археологічних досліджень 1999-2007 рр. можна виділити три 
етапи існування городища. На першому етапі тут існувала феодальна укріплена 
садиба (замок), яка датується 3 0-50-ми роками ХШ ст. Про такий відносно 
невеликий період існування городища, фактично 20-30 років, а можливо й менше, 
свідчать ряд моментів. По-перше, спостереження за стратиграфією культурного 
шару, який відклався тільки в оборонних та житлово-господарських зрубах і 
практично відсутній на майданчику городища. По-друге, хронологія багатьох 
знайдених предметів: енколпіона із дзеркальними написами, який датується ЗО 
-  ми роками ХШ ст., візантійських енколпіонів, що за аналогіями відносяться до 
першої половини ХШ ст., фрагментів візантійських амфор і полив’яного посуду, 
які побутували в цей самий час, залізним и наконечниками стріл-зрізнів 
монгольських типів, бронзовим потиличником нагайки, який зустрічається в 
комплексах перш ої половини X III ст. тощ о. Значно уточню ю ть період 
функціонування городища нумізматичні матеріали виявлені, переважно, на 
долівках недокопаних оборонних зрубів-клітей. Це три візантійські монети 
(скіфатна константинопольська „латинська” імітація(1204-1224рр.), мідна монета 
Нікейськоїімперії(1204-1261 рр.), фрагмент візантійської мідної скіфатної монети) 
і чотири західноєвропейські брактеати (2 брактеати угорського короля Бели Ш 
(1172-1196 рр.), 2 брактеати німецьких князівств 30-х рр. ХШ ст.). По-третє, про
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період життя на городищ і говорять й знахідки перснів із геральдичними 
зображеннями, які вірогідно відносяться до 1252-1256 рр. Отже, наявні в нашому 
розпорядженні знахідки із вузькою датою побутування дозволяють визначити 
хронологію існування Чорнівського городища першою половиною ХШ ст., а 
точніше 30-50-ми роками. Завдяки цьому всі знайдені тут предмети, і в першу 
чергу, керамічні комплекси отримують чітку дату. Це дозволяє перетворити 
матеріали з пам’ятки в еталонні для ХШ ст. на території регіону і датувати цим 
періодом підйомний матеріал, а також отримані під час розкопок артефакти, з 
давньоруських пам’яток межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра.

Другий етап існування пам’ятки відноситься до періоду другої половини 
ХШ ст. Давньоруське городище, очевидно, припинило своє існування в середині 
ХШ ст., вірогідно після походу на землі Галицько-Волинського князівства 
монголо-татарських військ Бурундая в 1259 р. Після цього оборонні конструкції 
городища не відновлювалися, але простежуються незначні сліди проживання на 
його території. Так, в декількох місцях пам’ятки були зафіксовані сліди від назем
них і заглиблених споруд, які перекривають культурні нашарування давньо
руського часу. Виявлений в них керамічний матеріал представлений специфічною 
керамікою. Остання виготовлена досить примітивно, у порівнянні із попереднім 
часом, очевидно, на ручному гончарному крузі. В її тісті помітні грубі домішки, 
а форма посудин відрізняється від давньоруських першої половини ХШ ст.

Про час спорудж ення цих будівель даю ть уявлення стратиграф ічні 
спостереж ення у західн і частині городищ а. Тут на м ісці клітей № 24-25 
попереднього історичного періоду виявлені рештки невеликої напівземлянки з 
піччю-кам’янкою в одному з кутів і там знайдена кераміка такого самого типу. 
Це житло перерізає нашарування (оборонні кліті-зруби) першої половини ХШ ст. 
і, в свою чергу, перерізається похованням XV ст. Тобто загалом споруду можна 
віднести до другої половини ХШ -  XIV ст. Разом із тим кераміка XIV ст., виявлена 
на інших пам’ятках краю (Зелена Липа, Цецино, Хотин), в значній мірі відрізняється 
від посудин з Чорнівського городища. Тому її, а відповідно й рештки споруд 
городища, слід віднести до другої половини ХШ, можливо самого початку XIV ст.

На третьому етапі існування пам’ятки вона була пристосована для культових 
цілей. Зокрема, в найвищій південній частині городища була зведена християнська 
дерев’яна культова споруда (церква) на кам’яному фундаменті. Про це писав 
ще свого часу Б.О.Тимощук [63, с.110]. Поряд із нею розташовувалося сільське 
кладовище, на якому в цілому вивчено 35 похованнь (25 поховань досліджені 
І.П. Возним, а 10 -  автором у 1999-2007 рр.) (рис. 1, В). Із цим самим часом 
пов’язаний також кам’яний майданчик, знайдений у східній частині городища та 
інтерпретований І.П. Возним, як кам’яна робоча площадка. Останній, очевидно, 
слугував кам’яним фундаментом для дерев’яної дзвіниці.

Про час функціонування дерев’яної церкви, дзвіниці й кладовища свідчать 
нумізматичні знахідки із кам’яного фундаменту. Тут знайдені п ’ять монет, в



195

якості “закладних грошей”, а саме два польських півгроша короля Владислава 
П Ягелло (1386-1434 рр.) [42, с. 43-49] та два подвійних гроша і гріш молдавського 
господаря Олександра Доброго (1400-1432 рр.) [50, с. 113-116].

Останні знахідки мають виключне важливе значення не лише для датування 
останнього періоду функціонування пам’ятки, а й для висвітлення грошового 
господарства даного регіону в молдавський час. З’ясувалося, що знахідки монет 
Молдавського князівства досить рідкісні для земель краю. Так, гроші господаря 
Петра І Мушата (1375-1391рр.) трапилися в складі малодостовірних скарбів із 
Чернівців і Маморниці [5, с. 202; 43, с. 196; 52, с. 97]. їх  поодинокі знахідки відомі 
в руїнах Цецинського замку та рештках житла на посаді літописного Василева 
[38, с. 220-221; 43, с. 197,199]. Гроші Стефана Великого (1457-1504 рр.) походять 
із скарбу в Новоселиці [5, с. 203; 43, с. 200; 16, с. 97-98]. На території с. Опришени 
був знайдений гріш Богдана Ш (1504-1517 рр.) [48, с. 226-228], а  в с. Ошихліби 
білоновий гріш Стефана IV (Стефаніци)(1517-1527 рр.) [43, с. 201]. Ь  повідомлень 
дослідників другої половини XIX -X X  ст. і усних розповідей колекціонерів та 
старожилів можна говорити, що з території регіону походять ще декілька знахідок 
молдавських монет [52, с. 96], які на жаль не були опубліковані чи паспортизовані. 
Варто відзначити, що на інших землях Молдавського князівства подібні знахідки 
значно чисельніші [1, с. 68-78; 5, с. 202-207; 31, с. 199-205; 32, с. 94-124; 51, с. 85-93; 
52, с. 96-103; 53, с. 16-24; 55, с. 165-169; 68, р. 51-55,128-130,135-138; 69, р. 357-383].

Причини малої кількості знахідок молдавських монет в регіоні були різними 
[50, с. 113-114]. Одна із них це недостатня вивченість археологічним шляхом 
пам’яток молдавського часу. Дослідження ж наЧорнівському городищі дозволя
ють заповнити цю лакуну в історії грошового обігу буковинських земель.

Виявлені на пам’ятці молдавські монети дають змогу говорити про присут
ність і використання грошових од иниць Олександра Доброго на території регіону, 
їх спільна знахідка із польськими півгрошами дозволяє реконструювати номінали 
місцевого грошового ринку. Зокрема, можемо припустити, що польські півгроші 
Владислава Ягайла по вартості відповідали подвійним грошам. Про це свідчать 
як однакові розміри монет 21-22 мм, так і дуже близькі вагові характеристики. 
Так, середня вага польських півгрошів з городища становить -1 ,5  г, подвійних 
молдавських грошей -  1,22 г. Отже, польському грошу відповідали чотири 
молдавські гроші, або два подвійних гроші [50, с. 115].

Дерев’яна церква, дзвіниця і кладовище, які були на пам’ятці в XV ст. досить 
добре співвідносяться із середньовічним селом, що розташовувалося на проти
лежному березі р. М ошків в ур. Пуста Чорнівка. В актовому матеріалі воно 
фігурує як Нижня Чорнівка, на відміну від Верхньої Чорнівки (Въшняа Чернавька 
-  вперше згадується під 1412 р.), яка пов’язується із сучасним с. Чорнівкою 
[50, с. 114-115].

Отже, нові дослідж ення Чорнівського городища дали змогу отримати 
важливу інформацію про пам’ятку, визначити етапи та хронологію її існування, а
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головне встановити справжнє розташування й кількість споруд на території замку 
та відкинути сфабриковані та сфальсифіковані І.П. Возним дані про городище. 
Проведені в 1999-2007 рр. археологічні роботи на городищі дозволяють здійснити 
інтерпретацію знайдених предметів та розпочати підготовку виявленого матеріалу 
до повномасшгабного друку.
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Summary
New research of Chornivske wooden-ground fortification, conducted during 1999-2007, enabled 
to get high-quality new information about sight, to define the stages and chronology o f its 
existence, set objective historical information and to reject fallacious data by LP.Voznyi about 
the objects o f feudal castle and to set to work on interpretation and preparation o f found out 
material to the complete publication.
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УДК 904(477-25):616-002.5
Олександра КОЗАК, Міхаель ШУЛЬТЦ

«БІЛА СМЕРТЬ» У ЗОЛОТОВЕРХОМУ КИЄВІ.
ДО ПИТАНИЯ ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ.

У середньовічній та новій Європі, аж до початку XX ст. найбільш розповсюд
женими хворобами були тиф, поворотний тиф, вітряна віспа, дизентерія, пневмонія 
[19] та чума (морова язва, морова пош есть). Однак не менш небезпечним 
ворогом, про якого лише поспіль згадують руські джерела і який пізніше, в епоху 
індустріалізації, перетворився на «бич Божий», в першу чергу, для жителів міст 
був та залишається до цього часу туберкульоз. У середньовіччі це захворювання 
вважалося однією з найчастіших причин смерті [14, с.90; 34; 46, с. ХШ]. Задовго 
до часу індустріальної револю ції туберкульоз став важливим фактором 
смертності та захворюваності, зокрема, дітей [50]. Середньовічні європейські 
хроніки описують його як «Білу смерть» або «Білу чуму».

Туберкульоз є специфічною  хронічною  інфекційною  хворобою , яка 
викликається Mycobacterium tuberculosis або «паличкою Коха». Захворювання 
передається повітряно-крапельним шляхом та уражує, в першу чергу, легені та 
лімфатичні вузли [7, с. 12]. Далі, в залежності від резистентності господаря та 
вірулентності мікроорганізму, захворювання з током крові або лімфи з первинного 
вогнища може розповсюдитись у будь-яку частину організму, зокрема, у суглоби, 
хребет та кістки. Крім того, знову ж таки в залежності від зовнішніх та внутрішніх 
факторів, хвороба може проникнути в оболонки мозку, викликавши туберку
льозний менінгіт [37, р. 227]. Хронічна форма у дорослих людей триває місяці, 
іноді роки; гостра форма, що найчастіше трапляться у дітей, є дуже агресивною 
й призводить до загибелі впродовж тижнів або навіть днів. До відкриття стрепто
міцину у 1944 р., не було спеціального лікування від туберкульозу і в деяких 
популяціях рівень захворюваності сягав 100% [26, р.1059].

Найдавніші сліди хвороби знайдені на рештках людей доби неоліту. З тих 
часів туберкульоз є незмінним супутником людського суспільства [15, с. 125; 
38; 36; 43] та найбільш розповсюдженою інфекційною хворобою в давній Європі. 
Дослідження археологічних і писемних джерел виявили, що загальна захворюва
ність туберкульозом значно збільшується у середньовіччі, в порівнянні з поперед
німи історичними періодами [38; 43; 50; 51]. Цей показник сягає максимуму у 
XVI-ХУ П ст. [14, с. 91].

Спостереження за розповсюдженням та розвитком туберкульозу у першій 
половині XX ст. показали, що основну роль для прояву хвороби відіграють 
неспецифічні фактори, такі як, в першу чергу, анатомо-фізіологічні особливості 
різних вікових періодів, генетичні передумови, зовнішні фактори. До останніх 
відносяться природні й соціальні катастрофи, зокрема, війни; негативні умови 
життя, харчування і праці [7, с. 19-21]. Захворюваність та смертність від туберку



201

льозу вважають прямою ознакою рівня економічного розвитку суспільства [20] 
і політичного становища країни [14, с. 91;30,с. 35]. На основі досліджень пошире
ння інфекції у давніх та сучасних суспільствах, його визнано „соціальною хворо
бою” [14, с. 91; 15, с. 132; 39]. Проаналізувавпшпалеопатологічні дані, П.М. Лам
берт висловив думку про те, що соціально-економічне становище населення 
відображається не лише у загальній поширеності хвороби, але й у її епідеміо
логічному профілі, зокрема у статево-віковому розподіленні захворюваності [32]. 
До таких самих висновків прийшли вчені-медики, дослідивш и поширення 
туберкульозу серед сучасного населення, зокрема, під час епідемії 1971-1979 р. 
у резервації індіанців Ache, які вперше контактували з хворобою [21 ], а також, у 
до- та післявоєнному Ленінграді [3 0].

На Русі це захворювання відоме з середньовічних писемних джерел як чахо
точна хвороба. М .О. Богоявленський відзначає, що на туберкульоз страждали 
не лише представники бідних верств населення, але й князі (наприклад, москов
ський князь Василій Темний) [1, с. 144]. На наявність та досить широку пошире
ність хвороби на території північної й північно-східної Русі та сусідніх з нею держав 
у середньовіччі вказують палеопатологічні дослідження [2; 3; 8; 13; 17; 24]. 
Територія України залишається до сьогодні білою плямою на карті розповсюд
ження хвороби у давнину [43, s. 131].

Як вказано вище, туберкульоз відноситься до специфічних інфекційних 
захворювань, які викликають характерні зміни на кістках скелету та у суглобах.

Представлена стаття присвячена вивченню слідів туберкульозу на кістках 
мешканців Києва Х-ХШ  ст. Використані матеріали могильників Х-ХШ  ст., 
знайдених на території Києва. Це - некрополь на г. Щ екавиця [8], могильник XI- 
ХШст. навул. Паторжинськош, 14 [9,10] («місто Ярослава»), частина могильника 
ХП ст., відкритого на території садиби по вул. Велика Ж итомирська, 2 [11, 12] 
(«місто Володимира»), та окремі поховання, знайдені на території Верхнього 
міста впродовж XX та на початку XXI ст. Загалом опрацьовано 227 скелетів, з 
них 64 належать дітям та підліткам, 163 -  дорослим людям (Табл. 1).

Дослідження проведені з використанням макроскопічних методів і мікроско
пічних технік. Кістки оглядались за допомогою лупи та бінокупяра із збільшенням 
у 10-50 разів, усі знайдені зміни фіксувались за методиками й бланками, 
розробленими групою палеопатології Центру Анатомії Університету м. Гьотгін- 
гена у Німеччині [53]. При необхідності, фрагменти кісток розглядалися у 
растровому електронному мікроскопі (збільш ення до 5000 р.). У вибраних 
випадках виготовлені тонкі зрізи кісток (50 та 70 мікрон) [54,56], які вивчалися 
за допомогою світлової мікроскопії із збільшенням 25-400 разів.

При дослідженні туберкульозу на матеріалах давньоруського Києва ми 
діагностували окремо: 1 - патологічні зміни на хребті, 2 -  патологічні зміни на 
ребрах (деструктивні та проліферативні), 3 -  сліди туберкульозного менінгіту. 
Далі оцінювалась загальна мінімальна (достовірний діагноз) та максимальна
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Досліджений матеріал
Таблиця 1
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Г.Щекавиця Х-ХПст. 102 80 44 17 19 16 6
«Місто Володимира» ХІ-Хїїст. 32 21 14 2 5 7 4
«Місто Ярослава» ХІ-ХШ ст. 55 37 20 8 9 9 9
Окремі поховання ХІ-ХШ ст. ХІ-ХШ ст. 7 4 3 - і і 2
Серія 1240 р. ХШ ст. 15 11 8 2 3 1
Всього Х-ХШсг. 227 163 92 35 36 40 24

(достовірний та сумнівний діагноз) частота зустрічаємості кісткового туберку
льозу у  різних могильниках, в залежності від віку і статі.

Відомо, що первинним місцем туберкульозної інфекції є легені та лімфатичні 
вузли. Суглоби та кістки уражаються в 5-7% [58, с. 175]. Оскільки інфекція 
розповсюджується з кров’ю, вона може вразити будь-яку кістку, але в першу 
чергу, ребра, плоскі кістки тазу та грудину (особливо ключичну частину) [58]. 
Найчастіше уражаються хребці (до 75% всіх випадків кісткового туберкульозу) 
[25], тазостегновий (15-30%) і колінний (10-20% ) суглоби [58, с. 176]. Досить 
рідко зустрічається туберкульоз кісток черепа [20; 27, с. 1003]. Сліди захворю
вання також знайдені в оболонках мозку та інших органах [20].

Розглянемо спочатку туберкульозні зміни на кістках посткраніального 
скелету.

Туберкульозні вогнища становлять собою множинні деструктивні овальні 
чи округлі порожнини з гладенькими стінками, і найчастіше знаходяться у тілах 
хребців та суглобових ареалах кісток [21], із слабим реактивним новоутворенням 
кісткової тканини навколо них [42]. Реактивне формування кістки обмежується 
симптомом Spina ventosa (веретеноподібне потовщення діафізу) на фалангах та 
п’ясних і плеснових кістках [42].

У хребті (туберкульозний спондиліт) найчастіше уражаються нижньогрудні 
і поперекові відділи. Деструктивні зміни розташовуються центрально, іноді процес 
починається з передньої частини тіла хребця [28; 32; 34; 35; 58;]. У випадках 
значного розвитку інфекції вони призводять до компресійних переломів та 
утворення, так званого, ангулярного (кутового) кіфозу1. У хребці формується *

'Кіфоз -  вигин хребта в грудном)' та крижо-куприковому відділі, направлений 
опуклістю назад.
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кістковий абсцес, який складається з грануляційної тканини, оточеної мембраною 
абсцесу. В процесі розвитку спостерігається інкапсуляція та склероз (ущільнення) 
оточуючої кісткової тканини [32, с. 1161]. Через 4-6 років після початку захворю
вання відбувається осифікація поздовжньої зв’язки хребта, а багато років по 
тому утворюється кістковий блок [ 14, с. 132]. При інвазії інфекції у м ’язи відбу
вається формування, так званого, «холодаого абсцесу» на передній (передньо- 
боковій) поверхні хребта [22; 28]. Диференціальний діагноз туберкульозних змін 
на хребті проводиться з посмертною деструкцією, травмою, неспецифічним 
остеомієлітом, бруцельозом та іншими хворобами [14; 21; 48; 58; 61].

На довгих кістках туберкульоз уражує в основному область епіфізів та 
метафізів, викликаючи характерну деструкцію суглобів [41; 58]. Дуже рідко на 
діафізах спостерігаються запальні зміни окістя -  періостити.

Особливу увагу багатьох дослідників в останні роки привертають патологічні 
зміни на внутрішній поверхні ребер [49]. Клінічні дані свідчать про 1-8% [40], за 
іншими даними -  5-35% [28] включення ребер у туберкульозний процес.

Існують декілька шляхів виникнення змін на ребрах. По-перше, внаслідок 
прямого переходу інфекції від хребта виникають деструктивні вогнища в області 
шийки та голівки ребра [32]. По-друге, близьке розташування „фокусів”, або 
вогнищ у легенях призводить до виникнення проліферативних (побудова кістки) 
або деструктивних (руйнування кістки) змін у тих частинах ребер, які прилягають 
до плеври [28; 32; 33]. По-третє, при розповсюдженні інфекції гематогенним шля
хом, через кров, [34] літичні вогнища з дуже слабкими реактивними змінами 
можуть розташовуватись у будь-якій частині ребра [40]. В останньому випадку, 
за даними А.Е. Рубашевої, найчастіше уражено V ребро, рідше -  Ш, далі -  IV, 
VI-IX ребра. Процес розповсюджується по передній та боковій поверхні [14, с. 188].

М орфологічно, деструктивні зміни на ребрах виглядають як овальні або 
округлі поверхневі заглиблення, що мають розміри гороху чи бобу [32; 45; 60]. 
Проліферативні реакції спостерігаються у вигляді обмеженої багатошарової плівки 
на вісцеральній поверхні ребра, в основному, на вигині, шийці та в районі голівки 
ребра [47].

Однак проліферативні зміни на вісцеральній стороні ребер можуть виникнути 
внаслідок будь-якої лупьмонарної (легеневої) або плевральної інфекції і, отже, не 
є характерними лише для туберкульозу [37; 40; 46]. На внутрішній поверхні ребер 
також часто утворюються гематоми при цинзі. У диференціальному діагнозі 
літичних змін потрібно мати на увазі грибкові інфекції (зокрема, актиномікоз) 
[37], гематогенний та післятифозний остеомієліт [14], ехінококоз, аневризматичні 
кісткові цисти тощо.

Патологічні зміни при туберкульозі у дорослих є пасивними, повільними та 
трапляються, в основному, на хребті та у суглобах. Туберкульоз у дитячому віці 
більш агресивний, екстенсивний, зміни зустрічаються на більшості кісток скелету 
[27].
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У межах дослідженого матеріалу з давньоруського Києва Х-ХШ ст. ознаки 
туберкульозу були знайдені: на хребті дівчини 16-20 р. та двох дорослих чоловіків. 
Це складає 7,7% від усіх індивідів з території Верхнього міста2. Два з трьох 
випадків зафіксовано у  «місті Ярослава», що складає 11,7% дорослих та дітей 
даного могильнику. В обох дорослих індивідів зафіксовані лише початкові зміни 
у вигляді одного вогнища, розташованого, в першому випадку, на покривній 
пластинці хребця, у другому -  на передній частині тіла. Лише у ювенільного 
індивіда знайдено туберкульозний спондиліт (запалення хребта) з численними 
абсцесами, руйнуванням хребців та патологічним компресійним переломом 
(початок, так званої, хвороби Потта) (рис. 1).

Майже повна відсутність індивідів з хронічним розвиненим туберкульозом 
хребта на дослідженому матеріалі може пояснюватись недостатністю вибірки. 
З іншого боку, відсутність розвинутої стадії хвороби у дорослих при високій 
частоті інших змін, які співвідносяться з туберкульозом, може вказувати на 
високу смертність на ранніх стадіях хвороби. Однак, потрібно сказати, що у 
звітах про розкопки початку XX ст. на території Києва згадуються декілька 
“горбунів”, поховання яких датуються давньоруським періодом (Ткач, 1937). 
Діагноз на місці поставлено не було, можливо, що ці випадки представляють 
більш розвинену стадію хвороби Потта.

Зміни в суглобах, характерні для туберкульозу, не зафіксовано в жодному 
випадку. В одного індивіда (Щ ек-98) порожнини абсцесів у метафізарній прокси
мальній частині великої гомілкової кістки (рис. 2) лише з сумнівом можуть бути 
асоційовані з хворобою (диференційний діагноз: з Броді-абсцесом та гематоген
ним остеомієлітом).

Зміни на ребрах як наслідки неспецифічних патологій в області плеври 
знайдені майже у половини дорослих (загоєні зміни) і у 16% дітей. Більшість з 
них представляють собою тонку одношарову пористу плівку на внутрішній (вісце
ральній) поверхні ребер (рис. 3). Специфічні для туберкульозу патології зафіксо
вано лише у двох випадках. На вісцеральній стороні центральних та нижніх ребер 
молодої дівчини 16-20 р., яка мала патологічні зміни на хребті, описані вище, 
розташовувались овальні та округлі заглиблення діаметром 0,5-0,7 мм (рис. 4а), 
а також  наш арування новоутвореної кістки (рис. 46). П атологічні зміни 
зафіксовані симетрично справа та зліва в області шийки збережених ребер. При 
гістологічному дослідженні (рис. 4в) виявилось, що ці заглиблення становлять 
собою  “гн ізда”, в яких леж али певні структури (туберкули?). Зовніш ня 
оригінальна пластинка ребра активно руйнувалась остеокластами (рис. 4г), 
водночас відбувалося активне формування нової кістки, яка обростала туберкули 
(рис. 4д). Поряд з широкими змінами в хребті, а також наявними у даного індивіда 
слідами туберкульозного менінгіту, ці процеси вказують на багаторазове

2Нагадаю, гцо хребет зберігся лише у 13 дитячих та 26 дорослих похованнях.
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відновлення та затихання хвороби, яка кінець-кінцем й спричинила загибель 
дівчини.

У другому випадку, у дитини 7-9 років зміни на ребрах виявилися ідентичними 
вище описаним, однак, вони є більш деструктивними, практично не супровод
жуються новоутворенням кістки (рис. 5) та знайдені у різних стадіях утворення 
та загоєння. Останнє вказує на відносно тривалий повторюваний процес. У даного 
індивіда зафіксовано наслідки цинги та анемії, а також відбитки туберкул на 
внутрішній поверхні черепу (латентна форма хвороби). Не виключено, що в 
даному випадку імунітет дитинки був значно ослаблений тривалим голодом, що 
й призвело до відновлення хвороби та загибелі.

Особливим проявом туберкульозу є базальний туберкульозний лепто- 
менінгіт. Окрім неспецифічних реакцій, які спостерігаються також при звичайному 
запаленні мозкових оболонок та епідуральних гематомах (крововиливах), при 
цій хворобі присутні також специфічні зміни [55]. Бактерії, які попадають у порож
нину черепа гематогенним шляхом, при доброякісному протіканні хвороби 
можуть інкапсулюватись та утворювати туберкули, що відбувається приблизно 
у 6% [28, с.З 69], за іншими даними у 7% випадків [16, с. 19].Ц іутвореннялежать 
у  базальній (оснувній) частині черепу -  у черепних ямках. У місцях їх залягання, 
внаслідок тиску всередині черепу, утворюються ділянки атрофії черепних кісток. 
За досить короткий час, особливо у дітей, вони спричиняють появу, так званих, 
“Grbbchen“ (ямочок) -  невеличких (0,5-1мм) відбитків або округлих заглиблень, 
які часто зливаються між собою, утворюючи видимість виноградних грон [29; 
55-57]. Якщо дитина прожила досить тривалий час, то внаслідок постійної нор
мальної перебудови кісткової тканини, ці зміни проявляють тенденцію до зглад- 
ження та закриття новоутвореною кісткою [56]. Такі заглиблення часто знаходять 
також і у дорослих [52; 59]. Однак у  більшості випадків вони не є симптомом 
туберкульозного лептоменінгіту й при відсутності інших підтверджень діагнозу 
маркують неспецифічний процес після запалення або внаслідок інших причин.

У випадках загострення процесу, який рано чи пізно приводить до загибелі 
індивіду, поряд з “Griibchen“ будуть фіксуватися сліди активних геморагій та 
запалення [56; 57].

№  матеріалі київських могильників описаними вище методами ми дослідили 
ознаки туберкульозного менінгіту [ 17]. З 22 фрагментів черепів, на яких виявлено 
гроноподібні групи вдавлень [“Grubchen”] (рис. 6), з метою перевірки поперед
нього діагнозу „туберкульозний менінгіт” було виготовлено гістологічні препа
рати. Виявилось, що лише частина з відібраних препаратів представляють собою 
наслідки туберкульозного процесу. Окрім справжніх відбитків туберкул аналогічну 
макроскопічну картину представили посмертні зміни, відбитки судин й загоєні 
запальні зм іни в області твердої мозкової оболонки. Разом з інш ими, не 
дослідженими мікроскопічно випадками, загальна кількість черепів з ознаками 
туберкульозного менінгіту складала від 24 (мінімум) до 40 (максимум) (14,8%
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-  24,7% представленої краніологічної серії). У дітей патологічні зміни траплялися 
вдвічі частіше, ніж у дорослих (табл. 2).

Таблиця 2
Частота зустрічаємості ознак туберкульозного менінгіту на черепах 
з середньовічних кладовищ Києва: п -к ількість хворих індивідів,

N -загальна кількість досліджених поховань

min, % max, % m in, n max, n N
Дорослі 12,6 22,7 15 27 119
Діти 23,3 32,6 10 14 43
Сума 15,4 25,3 25 41 162

Потрібно відзначити, що до мінімальної кількості хворих у цих підрахунках 
включено випадки, коли “griibchen“ виявлено разом з іншими змінами: слідами 
геморагій чи запалення, таз симптомом підвищення черепного тиску (достовірний 
діагноз). Ці випадки разом з випадками, коли на черепах (чи їх фрагментах) 
зафіксовано лише специфічні або неспецифічні заглиблення, у  подальших дослід
женнях вважались максимумом (вірогідний діагноз).

Майже у всіх серіях Верхнього Києва частота зустрічаємості ознак лепгоме- 
нінгіту у дітей перевищує ту саму величину у дорослих (рис. 7). Найбільший 
відсоток змін знайдено у жителів «міста Ярослава» (у дітей 36,4-45,5% , у 
дорослих 25-33,3%). З такою самою частотою ці зміни виражені у  дітей з «міста 
Володимира» (36,4-45,5% ). У дорослих вони зафіксовані максимально у 6,7% 
індивідів. Частота ознаки на Щ екавиці майже однакова в обох групах і складає 
у  дітей 12,5 -18,8% , у д о р о сл и х -12,9-24,2%.

Частота ознак туберкульозного менінгіту у дітей Верхнього Києва найбільша 
в групі 7-14 річних (45,5% ) та зменшується у підлітків (28,6%). На Щ екавиці у 
віці до 6 років сліди хвороби мають один з чотирьох індивідів, у віці 7-14 років - 
один з дев’яти (табл.З). Така картина протилежна розподілу захворюваності 
цингою серед дітей Києва [5]. Крім того, вона не відповідає даним, отриманим 
інш ими дослідникам и. Зокрема в А літусі X V I-X V II ст. (Л итва) частота 
туберкульозу коливається від 3 до 17% у дітей різних вікових груп [29, с. 556], 
найбільша вона у підлітків та дітей 7-14 років. Так само у  ранньосередньовічному 
Ш траубінгу у Німеччині К . Кройц відмічає найбільш у частоту патології у 
підлітковому віці [36, с.42].

За отриманими даними, у населення Верхнього Києва захворюваність 
туберкульозним менінгітом серед дітей була вищою, ніж у населення, що зали
шило Щ екавицький могильник. Причину можна шукати у поганій збереженості 
дитячих кісток Щ екавиці та, внаслідок цього, у недооцінці захворюваності або 
ж у процесах, описаних вище, тобто загибелі слабких дітей на початку хвороби. 
Тут відзначається різке зростання відсотку патології у 20-40-річних та падіння її
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Таблиця З
Частота зустрічаємості ознак туберкульозного менінгіту 

у дітей Києва Х-ХШ  ст.

Верхній Київ Щекавиця
% min-max n/N % min-max n/N

Infl: 0-6,9 р. 1 U 1/9 25 1/4
Іп£2: 7-13,9 р. 45,5-54,5 5-6/11 11,1 1/9
Juv: 14-18(20) р. 28,6-57,1 2-4/7 0-33,3 0-1/3

частоти у індивідів 40-60 років на Щ екавиці (рис. 8). У Верхньому Києві 
спостерігається повільне зменшення частоти зустрічаємості симптомів хвороби 
з віком.

Розглянемо можливі причини такого розподілу патологічних ознак у 
середньовічному Києві. Основна діагностична ознака туберкульозного менінгіту 
на давніх кістках -  вдавлення на поверхні черепу „Grttbchen“-  формується 
внаслідок атрофії тиску. Інкапсульовані, можливо, “завапновані” туберкули 
(скупчення м ікроорганізм ів) утворю ю ться в оболонках мозку (а саме, у 
leptomeninx) при затиханні та зупинці туберкульозного процесу [4]. Формування 
відбитків (,,grubchen“) вимагає певного проміжку часу. Тобто, якщо ми бачимо 
зміни на кістці, це означає, що людина захворіла, однак, внаслідок невідомих 
причин процес зупинився.

Така латентна стадія може тривати багато років, увесь цей час туберкули 
лежать в основі черепа. Внаслідок певної події у житті людини (психічного чи 
фізичного стресу, травми чи іншої хвороби), яка викликає ослаблення чи реак
тивне посилення імунітету, може початися рецидив [38]. Тоді, поряд з „grubchen“, 
на внутрішній поверхні кісток черепу фіксуються сліди неспецифічної менінгіаль- 
ної реакції [17]. Інший варіант спостерігається, коли патологічний процес не 
інкапсулюється і туберкули не утворюються. При досить сильному імунітеті 
людина проживе певний, відносно короткий час. При слабкому імунітеті за зара
женням настає швидка загибель. У такому випадку, на внутрішній поверхні черепу, 
в першу чергу у  дітей, фіксуватимуться лише сліди неспецифічної менінгіальної 
реакції, у більшості випадків ледь видимої неозброєним оком. Не виключено, що 
саме цей сценарій має місце на Щ екавиці. Інший варіант, за яким туберкульоз у 
населення, що залишило могильник Щ екавиці, був мало поширений, на мою 
думку, є малоймовірним, оскільки частота патології на Щ екавиці та у Верхньому 
Києва у віковий проміжок 20-40 р. майже однакова. Висока смертність за 
демографічними показниками тут, однак, не ф іксується внаслідок явищ а 
„дефіциту малих дітей” [50]. Відносно велика кількість слідів туберкульозного 
менінгіту у дітей Верхнього Києва може вказувати на більш сильний імунітет
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даної групи населення, або /і бути маркером епідемії даного захворювання, яка 
мало місце в Києві досліджуваний проміжок часу.

Для порівняння слід відзначити, що у ранньому середньовіччі на території 
Німеччини частота туберкульозного менінгіту у  дітей землеробських популяцій 
складала 11,9%-3 6,9% [36; 52], у той час, як у середньовічному місті вона сягала 
44,4% [59]. Однак в Алітусі XVI-XVII ст. частота туберкульозного менінгіту не 
перевищувала 7,5% [ЗО]. Різниця між вказаними популяціями може полягати як 
у соціальній диференціації населення, так і у значному коливанні екологічних умов 
існування популяцій. Не виключені, хоча й малоймовірні також „епохальні” зміни 
частоти зустрічаємості захворювання. На жаль, інші релевантні порівняльні 
матеріали на цей час відсутні.

У Верхньому Києві жінки мають менше слідів хвороби, ніж чоловіки (6,7- 
13,3% проти 14,3-22,9%). Пояснити це явище можна тим, що жінки, поховані на 
території Верхнього Києва, більшою частиною належали до заможного класу і 
жили відносно ізольовано. Частиш  чоловіків населяли монастирі. Велике скупчен
ня людей, тісне спішування, перебування у вологих та прохолодних келіях сприяло 
інтенсивному зараженню, розповсюдженню та розвитку хвороби. З іншого боку, 
чоловіки як більш рухома та чутлива до середовшцних впливів група населення, 
мали більше можливостей захворіти у дитинстві, однак, завдяки хорошим умовам 
харчування та життя - більше шансів пережити хворобу. Ж інки Щ екавиці, як 
видно з рис. 9, навпаки мають більшу частоту зустрічаємості слідів базального 
туберкульозного менінгіту, ніж чоловіки (23,1% -38,5%  проти 11,8%-23,5%). На 
нашу думку, це пояснюється тим, що населення, яке залишило могильник Щ екави
ці, ймовірно, мало умови життя та якість харчування загалом гірші, ніж у  мешкан
ців Верхнього Києва. Тому чоловіки (як більш чутлива до умов середовища 
група), інтенсивніше помирали у дитячому віці, у той час як жінки мали більше 
шансів перебороти захворювання, яке часто переходило в латентну фазу.

Існує небагато порівняльних даних по частоті слідів туберкульозного 
менінгіту у дорослих. Дослідниками, в основному, констатується факт наявності 
хвороби [23]. Т. Шломм у ранньосередньовічному Барбінгу відзначає більшу 
частоту патології у  дорослих, ніж у  дітей (більше 60%) [52]. Чоловіки, за його 
висновками, страждали більше ж інок-явищ е, яке відповідає отриманим нами 
результатам по Верхньому Києву (рис. 9), однак, вірогідно, має інші причини.

Підбиваючи підсумки зазначимо, що деструктивні зміни на скелеті знайдено 
у 10% нестатевозрілих індивідів та у 3,5% індивідів загальної вибірки Верхнього 
Києва. В усіх випадках при наявності змін у хребті та на ребрах, які ідентифіку
ються як туберкульозні, у  індивідів присутні також сліди туберкульозного 
лепгоменінгпу на внутрішній поверхні черепа. У п’яти дітей та чотирьох дорослих 
знайдені проліферативні зміни, характерні для пульмонарних захворювань, а саме, 
новоутворену реактивну кісткову плівку геморагічного чи запального походження 
на вісцеральній поверхні шийки чи вигині ребер. Тобто, максимально, зміни на
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ребрах, які можуть бути асоційовані з пульмонарним та екстрапульмонарним3 
туберкульозом, мали семеро дітей та четверо дорослих, або 15% усіх дослідже
них індивідів, у похованнях яких збереглися ребра. За даними російських лікарів 
першої половини XX ст. захворювання виникає у перші 10 років життя, а серед 
хворих 71% складають підлітки і дорослі 16-30 р. [6; 15]. Однак якщо людина 
переживає захворювання, сліди туберкульозного процесу у хребті залишаються 
до моменту загибелі, можливо, від інших причин.

За виключенням одного сумнівного випадку, поданого вище (Щ ек-98), на 
Щ екавиці не вдалося зафіксувати явних слідів хвороби на посткраніальному 
скелеті. Це корелює з меншою, ніж у Верхньому Києві, частотою слідів туберку
льозного менінгіту. Не виключено, що така різниця пов’язана з поганою збере
женістю кісток (особливо, хребців та ребер) на Щ екавиці, однак, ймовірним є 
припущення про слабкість імунітету, внаслідок чого індивіди помирали на самому 
початку розвитку хвороби. Остання думка підтверджується й дослідженнями 
інших патологій у даній групі населення. Таким чином, у Верхньому Києві умови 
великого м іста сприяли підвищенню здатності людей протистояти хворобі, 
внаслідок чого випадки туберкульозу, хоч і траплялись досить часто, однак не 
призводили до негайної загибелі.

Цікаво відзначити, що відомий німецький патолог Е. Кауфманн розглядає 
дві форми кісткового туберкульозу -  казеозну та фунгозну (вогнищеву). При 
першій, внаслідок відмирання кісткових балок, утворюється «кістковий пісок» - 
великі некротизовані ділянки «казеозної» (подібної на білий сир) деструкції кістки. 
Казеозна форма кісткового туберкульозу, за спостереженнями лікарів початку 
минулого століття, траплялася у  грацильних слабких індивідів, зокрема, у слабких 
дітей. Фунгозна форма включає формування остеомієлітичних вогнищ і знайдена, 
в першу чергу, у «товстих людей, що добре харчуються» [32, р. 1160]. На кістках 
з поховань давнього Києва знайдено, в основному, сліди другої форми хвороби. 
Ймовірно, що внаслідок дії діагенетичних факторів вогнища казеозної деструкції 
можуть бути легше зруйновані, а тому їх фіксація -  ускладнена. Однак можливий 
інший варіант. Відомо, що прояви будь-якої хвороби не залишаються сталими 
впродовж часу -  вони еволюціонують. Не виключено, що форми кісткового 
туберкульозу у різні епохи трапляються з різною частотою, а отже можливо, 
що, зокрема, у  середньовіччі будуть знайдені лише остеомієлітичні вогнища 
деструкції (фунгозна форма). Менш ймовірна, але не виключена інтерпретація, 
яка базується на згаданому вище припущ енні -  меш канці княжого Києва 
харчувалися краще, ніж люди, які жили у Європі ХІХ-ХХ ст.

Повертаючись до частоти зустрічаємості слідів захворювання, відзначимо, 
які, за даними Т. Волдрона, індивіди, що померли від екстрапульмонарного

3 Пульмонарний туберкульоз -  легеневий туберкульоз, екстрапульмонарний - інфекція 
локалізується у інших місцях тіла, зокрема, у оболонках мозку, кістках тощо.
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Рис. 7. Частота зустрічаємості ознак туберкульозного менінгіту 
на черепах у населення середньовічного Києва.

Ве р хн ій  Київ Щ екавиця
Рис. 8. Розподілення частоти зустрічаємості слідів туберкульозного менінгіту 

в населення Києва Х-ХШ ст. (мінімальні та максимальні значення)

Верхній Київ Щекавиця

Рис. 9. Розподіл слідів туберкульозного менінгіту серед чоловіків 
та жінок середньовічного Києва
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туберкульозу, мають зміни на кістках (хребет та суглоби) у 25%-35%. Дослід
жуючи лише кістки, ми втрачаємо близько 70% випадків реальної захворюваності 
туберкульозом у давнину [61, с. 474]. За цими розрахунками, передбачувана 
захворю ваність екстрапульмонарним туберкульозом в К иєві сягала 26% . 
Нагадаємо, що частота слідів пульмонарних (або плевральних) змін складає 
15%, а туберкульозного менінгіту загалом у Києві - 15,4% мінімально та 25,3% 
максимально.

На решті території Давньої Русі, а також на території Хозарського каганату
О.П. Бужилова знайшла лише поодинокі випадки туберкульозного спондиліту 
та специфічних захворювань суглобів [2, с. 246; 22]. Лише десять випадків 
туберкульозного спондиліту виявив Р. Янкаускас у алітуському пізньосередньо- 
вічному могильнику [ 18, с. 141; 28]. Виходячи з того, що лише у  5%-7% випадків 
уражується скелет, дослідник робить висновок, що туберкульозом хворіло 18%- 
25% населення Алітусу. Це співпадає також з даними К. М анчестера щодо 
захворюваності та смертності від туберкульозу у неепідемічні роки в Лондоні 
XVII ст. [39]. Таким чином, отримані нами результати корелюють з висновками 
інших авторів, які досліджували міста середньовічної та пізньосередньовічної 
Європи.

Знайдені випадки різних форм туберкульозу у дітей та дорослих вказують 
на значне поширення цієї хвороби в Києві після X  ст. Жодного випадку туберку
льозу не знайдено у ранніх похованнях на території міста. Невелика кількість 
індивідів із слідами туберкульозного менінгіту на Щ екавиці у  X -  на початку 
ХП ст., можливо, обумовлена агресивністю інфекції у  незаможних людей, які 
гинули до переходу інфекції в латентну стадію. Досить висока частота зустріча- 
емості та наявність розвинутих стадій пульмонарного та екстрапульмонарного 
туберкульозу у індивідів, які жили в місті Володимира та в місті Ярослава, пов’я
зана із збільшенням щільності населення Верхнього Києва наприкінці XI -  початку 
ХШ ст., а також із сприятливими умовами життя та праці цих людей. Наявність 
наслідків дитячої форми захворювання у дорослих, що вказує на видужування 
певної кількості дітей від інфекції, свідчить про відносно сильний імунітет жителів 
Верхнього міста.
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Oleksandra KOZAK, Michael SCHULTZ

“ W hite  d e a th ” in  th e  go ld en -cu p o las K iev.
To th e  T u b ercu lo sis o f  O ld -R u s’.

Summary
In the article authors analyse the distribution o f traces o f tuberculosis on the skeletons from 
the cemeteries o f old Kiev, dated back to Х-ХІП cc. The prevalence o f the lesions on the 
vertebras, joint surfaces o f the long bones, visceral surface o f ribs and on the internal surface 
o f skulls in the skeletal collection from cemeteries and separate graves o f Upper town and 
Shchekawitza reflects the social differentiation of the groups of individuals in the medieval 
Kiev. Founding the vestiges o f infant form o f TBC at adult individuals o f the Upper-town 
indicates the good possibilities o f recovering and marcs the high immunity status in the middle- 
layer population. From the other side, the high percentage o f the lesions of pulmonary and 
extra-pulmonary infection in the citizens o fuVladimir-“ and “Jaroslav-town” o f late XI - early 
XIII c. correlates with temporary raising o f significance o f Kiev as the merchant, military, 
church-and-pilgrim centre (on the base o f raising o f populations’ density and simplifying and 
intensification o f the infections’ circulation in the population).
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УДК 904(477.85)“13”
Андрій ФЕДОРУК

КАМ’ЯНЕ ЯДРО 3 ГОРОДИЩА XIV ст.
В ЗЕЛЕНІЙ ЛИПІ

Щ орічні польові роботи, які проводяться Буковинським центром археоло
гічних досліджень при Чернівецькому національному університеті ім.Ю .Федько- 
вича, сприяють накопиченню цінного джерельного матеріалу з історії „Оукраини 
Галичьскои”. Зокрема, в 2000-2001 рр. об’єднана археологічна експедиція під 
керівництвом С.В. Пивоварова та Л.П. М ихайлини проводила дослідження на 
городищі в с. Зелена Липа. Названа пам’ятка (більше відома як Перебиківське 
городище) розташована на високому мисі, над Дністром у північно-східній околиці 
села в ур. Городище (Щовб). Вперше археологічні роботи по вивченню городища 
булиздійсненіу 1969-1970 рр. відомим вітчизняним археологом Б.О. Тимощуком 
[21, с. 1-10; 22,с. 291-292; 23, с. 12-13; 24, с. 87-93,182].

Нові археологічні роботи були зосереджені, головним чином, у  центральній 
частині городища, де виявлені рештки декількох дерев’яних споруд на кам’яних 
фундаментах (рис. 2). В їх заповненні та поряд з ними знайдена значна кількість 
різноманітних предметів середньовічного озброєння і військового спорядження. 
Усі ці речі вже опрацьовані й висвітлені у наших з С.В. Пивоваровим попередніх 
публікаціях [14, с. 143-148; 15, с. 85-91; 16, с. 120-123; 17, с.204-214;18,с. 25-29].

З-поміж багатьох знахідок, які приніс археологічний сезон 2003 р., законо
мірний інтерес викликав невеликий предмет округлої форми. Вивчення знахідки 
показало, що це кам’яне ядро, яке досить грубо витесане з пісковику і має 9 см 
в діаметрі (див. рис. 1). Частина його втрачена внаслідок сильного удару об 
жорстку поверхню. У збереженому стані ядро важить 0,582 кг, початкова його 
вага була близько 1 кг. Аналогічні знахідки з інших середньовічних городищ не 
дають підстав сумніватися в тому, що зеленолипське ядро є снарядом від ранньої 
вогнепальної артилерії [2, с. 78,82; 19, с. 181-182; 20, с. 20]. Поодинока знахідка 
гарматного кам’яного ядра на означеному городищі, безумовно, може бути й 
випадковістю. Проте, якщо зважити, що воно було знайдене у культурному шарі, 
який чітко датується 60-ми -  початком 80-х рр. XIV ст., то найбільш ймовірним 
представляється пов’язати його з бурхливими воєнно-політичними подіями в 
історії регіону цього часу [15, с. 92; 17, с. 204; 18, с. 29].

Поява вогнепальної зброї на території межиріччя Верхнього Пруту та 
Середнього Дністра, очевидно, відбулася у контексті чергового загострення 
збройної боротьби за землі Галицької Русі. Про це свідчить і те, що датування 
знайденого гарматного ядра збігається з хвилею поширення нової зброї в держа
вах, які безпосередньо брали участь у  вказаному конфлікті. У писемних джерелах 
наступним чином фіксуються перші згадки, пов’язані із його застосуванням та 
зберіганням: в Угорщині -  1378-1381 рр., в Литві -  1381-1382 рр. і в Польщі -
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1383 р. [10, с. 133-134; 28, с.158; 29, 
с. 155]. В усіх наведених випадках 
писемні повідомлення, як правило, 
в ід об рази л и  д остатн ьо  п ом ітну 
подію, таким чином, перші експери
менти могли відбутися дещо раніше. 
Однак, процес прихованого впровад
ження нової порохової зброї у  біль
ш ості наведених держ ав вимірю 
вався не десятиріччями, а роками. 
Цим, ймовірно, можна пояснити й те, 
що одночасне пош ирення перших 
вогнепальних засобів наклало відби-

Рис. 1. Кам’яне ядро із Зеленої Липи ток 1 на їхню спільність у технічних
конструкціях. Вони подібні на великих

просторах, а їх місцеві особливості у значній мірі знівельовані.
Зокрема, зовнішній вигляд ядра із Зеленої Липи повністю відповідає тій нормі, 

яка зафіксована у „Хроніці Тарвіса”, що датується 1376 р. Згідно з нею „круглий 
камінь”, саме так називається у джерелі артилерійський снаряд, мав бути „тої 
самої форми, що і канал” гарматного ствола [ЗО, с. 116-118]. Така залежність 
снаряда була пов’язана з кустарним способом виробництва гармат. Зазвичай 
вони виготовлялися зброярами шляхом з’єднання смуг кованого заліза, що не 
могло забезпечити правильності внутрішньої форми ствола. Знайдене кам’яне 
ядро, мабуть, призначалося для стрільби з казеннозарядної гармати, калібром 
10-11 см, котру в деяких латиномовних документах середини XIV ст. називають 
„instrumentom”. Це був вогнепальний пристрій, який заряджався спеціальною 
хімічною речовиною -  пороховою м’якоттю, що в середньовічній традиції отрима
ла характерну назву -  „ignis graecus” [1, с. 305]. Загалом термінологія перших 
зразків нової порохової зброї, що з ’явилася в західноруських землях, свідчить 
про її проникнення з країн Західної Європи. При цьому особливо помітним був 
шлях ствольної артилерії з території Апеннінського півострова, що підтверджують 
і літописці, які відзначили під 1378 р. винахід у Венеції „стрельбы огнистой” та 
початок виробництва „дел спижовых” [5, с. 351; 12, с. 213].

На землях галицької „оукраини” гармати були застосовані у похідних умовах 
для проведення облогових операцій, очевидно, взимку 1377 р. Саме тоді, за стис
лим повідомленням пруської хроніки Йогана Посільге, „литовці пішли проти тих 
із Влахії”, але зазнали поразки [31, с. 106-107]. Не вдаючись у  деталі історіогра
фічної інтерпретації цього фрагменту, відзначимо, що похід литовців був 
спрямований проти молдавського воєводи Ю рія (Журжа), ставленика угорського 
намісника в Галичині князя Володислава Опольського. Вірогіднішим виглядає 
таке припущення, якщо пов’язувати цю локальну воєнну акцію з війною, яку ще
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наприкінці жовтня 1376 р. розпочали князі Любарт, Кейстуг і Ю рій Наримунтович 
проти короля Людовіка Анжуйського [4, с. 51-55,450; 26, с. 155,161; 27, с. 87].

Використання ствольної порохової зброї було викликане необхідністю бороть
би нападників за укріплені населені пункти, розташовані в регіоні. Так, ще Б.О. Ти
мощук звернув увагу на особливості оборонної системи Зеленолипської фортеці: 
„Круті обриви та довга смуга оборони з напільного боку, -  писав він, -  не давали 
можливості ставити каменеметальні машини на такому віддаленні, щоб їх  снаряди 
досягали цілі. Перешкоди у вигляді валів і ровів на підступах до фортеці затриму
вали тих, що штурмували, заважали швидкому перекиданню стінобитних машин. 
У той же час захисники фортеці одержували можливість вживати необхідних 
заходів для знищення громіздкої техніки наступаючих” [23, с. 12; 24, с. 89-90].

Крім того, нові археологічні роботи дали додатковий матеріал про забудову 
дерев’яно-глиняних стін-заборол. Залишки вузьких зрубів показали, що споруди 
мали каркасно-стовпову конструкцію, в яку утрамбовували глину. Дошки були 
різної товщини, про що свідчать розміри залізних костилів та цвяхів, якими вони 
були прибиті. Такі дерев’яні стіни, заповнені в основі додатковим сплетінням з 
лози, що робили їх більш пружними, краще вигримували прямі удари снарядів 
„пороков” та „самострелов коловоротних великих”.

Що ж стосується кам’яних ядер від ранньої вогнепальної артилерії, то їхня 
руйнівна дія проти описаного типу оборонних конструкцій теж не могла бути 
значною. Очікуваний ефект від перших гармат, мабуть, був переважно психоло
гічний. Через що вони в одному літописному повідомленні навіть називаються 
зброєю „страшливую” [12, с. 213]. Тому спочатку гармати за своєю ефективністю 
особливо не виділялися серед інших далекобійних технічних засобів. Судячи зі 
свідчень провідних дослідників середньовічної військової справи, поряд з недоско
налими гарматами ще тривалий час продовжували використовуватися камене
метальні машини [8, с. 79; 9, с. 211]. Можна припустити, що подібна картина 
мала місце і під час проведення облогових операцій литовцями на території краю.

При цьому, вище згадані види військової техніки під час облог укріплень 
спочатку вели вогонь практично з однакової дистанції, віддаленої від передових 
захисних перешкод противника приблизно на 80-100 м. Але факт виявлення ядра 
у передній частині центральної площадки Зеленолипського городища (див. рис. 
1) дає підстави стверджувати, що вже на час його облоги відстань гарматного 
пострілу становила не менше 250 м. До того ж, ранні типи гармат були значно 
мобільніші при проведенні подібних воєнних операцій, порівняно з каменеме- 
тальними машинами, через свої невеликі розміри [8, с. 83-84, 86-87; 9, с. 158, 
211, 218]. Отже, поступове розширення зони бою спостерігається ще в період 
рівноправного використання старих і нових засобів боротьби. У першу чергу, ці 
зміни пояснюють чому вогнепальна зброя так швидко почала складати реальну 
небезпеку для життя воєначальників. Цілком можливо, що у  певному зв’язку із 
ядром може перебувати й інший важливий археологічний артефакт виявлений
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згодом на цьому самому городищі, а саме, свинцева печатка, у круговому написі 
якої читається слово „woewod” . Звісно, вагомі аргументи, щоб стверджувати 
про загибель її власника від снаряда порохової зброї, поки відсутні. Проте відкидати 
ймовірність такого факту теж не слід, оскільки він набув особливого поширення 
з появою ствольного бойового засобу, про що свідчать численні повідомлення в 
писемних джерелах [9, с. 223].

Насамкінець зауважимо, що використання вогнепальної зброї в регіоні 
потрібно пов’язувати з активізацією  воєнної діяльності подільських князів 
Коріатовичів у  південно-західному напрямку. В збройному конфлікті між  
угорсько-польським королем та литовсько-руськими князями вони брали участь 
на боці останніх. Підтвердженням цьому є ленна згода, яку Коріатовичі уклали 
з Людовіком під час його успішного походу на Волинь влітку 1377 р. [З, с. 111; 
27, с. 87].

Щодо можливої наявності у подільських князів нової порохової зброї говорить 
декілька непрямих свідчень в писемних джерелах. Так, взимку 1376 р. один з 
Коріатовичів, князь Дмитро Боброк-Волинський, який був воєводою великого 
московського князя, вирушив у похід на „безбожныя болгары”. 16 березня того 
самого року, коли московська рать підійшла до Волзького Булгару по ній відкрили 
вогонь не названі бойові пристрої, які „гром пущающе з града, страшаще русское 
воинство” [6, с. 57; 7, с. 80; 13, с. 25]. Однак незважаючи на опір місто було 
змушене капітулювати. „Можливо, -  припускав свого часу В.В. М авродін, -  що 
зі стін його були зняті випускаючі „гром” „тюфяки”, котрі через шість років били 
по татарам Тохтамиша зі стін М оскви” [11, с. 100]. Навряд чи тут можна одно
значно говорити про „тюфяки”, як це робить відомий радянський вчений, та 
відкидати очевидний факт знайомства представника роду Коріатовичів зі 
ствольною пороховою зброєю теж не слід. Логічно припустити, що новий бойовий 
засіб був придбаний Москвою в період інтенсивних військових приготувань, які 
передували Куликовській битві [8, с. 77; 25, с. 116-117,118]. Більше того, князі 
Коріатовичі, підгримуючи тісні родинні зв’язки з Д. Боброком-Волинським, могли 
саме від нього дізнатися про існування нової зброї [27, с. 111]. Проте на Поділля 
вона, очевидно, потрапила не з території далекої Північно-Східної Русі, а за 
посередництвом „гостей-сурожан”. Відомо, що в районі давньоруського Олішшя 
у  другій половині XTV ст. були розташовані декілька торгівельних факторій 
генуезців, які продавали різноманітні товари. Серед них була й вогнепальна зброя. 
До володінь Коріатовичів вона могла бути завезена по так званій „татарській 
дорозі” (via tartarica), яка проходила по маршруту Львів -  Теребовля -  Кам’янець- 
П одільський-К аф а[25, с. 119-121].

Отже, знахідка на городищі гарматного кам’яного ядра дозволяє точніше 
з ’ясувати технічні можливості ранньої вогнепальної зброї, глибше зрозуміти 
особливості планування та забудови оборонних укріплень на території регіону в 
зазначений період. Зробити детальну реконструкцію окремих епізодів, що
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стосуються перебігу збройної боротьби за південну „оукраину” Галицької Русі 
наприкінці XTV ст.

Л ітература:
1. Аренда В.В. К истории средневековой артиллерии (Генезис и  развитие конструкции

казнорядных пушек XIV века) // Труды Института истории науки и техники АН СССР. 
СерияІ .Архив истории науки и тех н и к и .-М .- Л., 1935.-В ы п . 7 .- С .  279-323.

2. Виногродська Л.І. Предмета озброєння та обладунків X3V-XV ст. з розкопок замків на
Побужжі // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. -  Львів, 2006. 
-В и л . 571. Держава та арм ія .-С . 74-84.

3. Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII-XVI ст. -  Львів, 1996.
4 .  ГрушевськийМ.С. Історія України-Руси: В 11т., 1 2 кн .-К ., 1993.-Т . 4.
5. Густьшская летопись // Полное собрание русских летописей (далі -  ПСРЛ). -  СПб., 1843.

- Т .2 .- С .  233-373.
6. ЗарембаС.З. Куликовська битва та и історичне значення.-К .,  1980.
7. Заремба С.З. Родовід князя Дмитра Боброка-Волинського // Київська старовина (далі -

КС). -1992. -Х 2І. -С . 79-81.
8. Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в ХПІ-XV вв. -  Л., 1976.
9. Контамин Ф. Война в Средние века. -  СПб., 2001.
10. Линниченко И.А. В каком году впервые появились на Руси пушки? //КС. -1890 . -Т . 28. 
-Я н вар ь .-С . 132-134.
11. Мавродин В.В. О появлении „огненного боя” на Руси // Вопросы истории. -  1946. 

-№ 8 -9 .-С . 98-101.
12.0  плюндрованиюруского панства от литвы ипоражце и х //П С Р Л .-М ., 1975.-Т . 32. 

-С . 206-214.
13. Патриаршая или Никоновская летопись//П С РЛ .-М ., 1965.-Т . 11.
14. Пивоваров С.В., Федорук А.В. До питання про найманство в Галицькій Русі у  XIV ст. 

(за даними розкопок городища в с. Зелена Липа) // Питання стародавньої та 
середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. -  Чернівці, 2002. 
- Т .1 .- С .  140-149.

15. Пивоваров С.В., Федорук А.В. Археологічні дані про арбалете озброєння на Буковині 
(за матеріалами розкопок городища в с. Зелена Липа) // Музейний щорічник. 
-Чернівці, 2003.-В и л . 2. (24).-С . 85-93.

16. Пивоваров С.В. Озброєння воїна XIV ст. з Середнього Подністров’я (за даними 
археологічних розкопок в с. Зелена Липа) // Матеріали V конгресу Міжнародної 
асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей.-Чернівці, 2003.- Ч .  1 .-С . 120- 
124.

17. Пивоваров С.В. Середньовічне озброєння з городища XIV ст. в Зеленій Липі // 
Археологічні студії. -Київ-Чернівці, 2003. -В и п . 2. - С .  204-215.

18. Пивоваров С.В. Арбалетне озброєння в середньовічних старожитностях Буковини // 
Вісник Національного університету,Львівська політехніка”. -Л ьвів, 2004. -В и п . 502. 
Держава та армія. -  С. 24-29.

19. Терський С.В. Лучеськ X-XV ст.: Монографія. -  Львів, 2006.
20. Терський С.В. Оборонний комплекс середньовічного волинського міста Перемишля



222

// Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. -  Львів, 2007. -  Вип. 
584. Держава та армія. -  С. 13-26.

21. Тимощук Б.О. Звіт про розкопки древньоруського городища в с. Перебиківці 
Хотинського району Чернівецької області в 1969 р. // Науковий архів Інституту археології 
НАН України. -  ФЕ. -№ 5502. -1969.

22. Тимощук Б. А. Воєнная крепость ХШ-XIV вв. на Среднем Днестре // Археологические 
открытия 1969.-М ., 1970.-С . 291-292.

23. Тимощук Б.О. Археологічні дані про приналежність Північної Буковини до Галицької 
РусівХ ЇЇ-XIV ст.//Мивуле і сучасне Північної Буковини.-К., 1972.-В ип. 1 .-С . 7-13.

24. ТимощукБ.О. Давньоруська Буковина.-К., 1982.
25. Федорук А.В. Роль держав середньовічного Криму в розповсюдженні вогнепальної 

зброї на Русі у  XIV ст. // Північне Причорномор’я і Крим в добу середньовіччя (XIV- 
XVI ст.).-Кіровоград, 2006.-С . 115-124,

26. ФлоряБ.Н. Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле // Куликовская битва. Сборник 
статей.-М ., 1980.-С . 142-173.

27. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. 
- К ,  1987.

28. Janos К. Regi m aguarFegyverek.-Budapest, 1971.
29. NowakT, Wimmer J. Historia onda polskiego 963-1795. -  Warszawa, 1981.
30. Partington J.R. Affistory o f Greek Fire and Gunpowder. -  Cambridge, 1960.
31. Posilge J. Chronik des Landes Preussen (von 1360 an, fortgesetzt bis 1419) // Scriptores 

rerum Prussicarum. -Leipzig, 1866. -B d . 3. -  S. 79-388.

Andrii FEDORUK

T h e stone can n o n -b a ll fro m  h o ro d ish ch e  o f X IV  c en tu ry  in  Z e len a  L ypa

Summary
The article describes a stone cannon-ball from horodysche o f XIV cent in Zelena Lypa 
(Bukovyna). The find of such cannon-ball allows more precisely to find out economic feasibilities 
o f early shooting-iron, and to understand deeper the features o f planning and building o f the 
defensive fortifications on territory o f  region in a noted period; to make the detailed 
reconstruction o f separate episodes which touch motion o f the military fight for South border 
o f Galitska Rus’ at the end o f XIV cent.
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УДК 904(477.85)
Богдан Р Щ ущ

Б АКОТ СЬКО-КОМАРІВСЬКИЙ БІЛАТЕРАЛЬНИЙ 
СКЕЛЬНО-ПЕЧЕРНИЙ КОМПЛЕКС

В ступ
Численні природні та штучні печери на високих та стрімких берегах Дністра 

здавна привертали увагу місцевих мешканців, а пізніше й науковців та краєзнавців. 
На сьогодні лише у Середньому Подністров’ї відомо понад 50 скельно-печерних 
комплексів [29, 31, 32], а загалом у  басейні Дністра (включаючи територію 
М олдови [12-14]) їх понад 100.

Найдавнішою згадкою про печери, зокрема, про штучні, у  Подністров’ї  
можна вважати повідомлення Константина Багрянородного (Порфіроґенета), яке 
відноситься до середини X ст.: " ... по цей бік Дністра, у краї оберненому до 
Болгарії, біля переправ через цю ріку є порожні фортеці. . .< . . .>  Посеред самих 
споруд стародавніх фортець знаходяться деякі ознаки церков та хрести, висічені 
у пісковику, тому дехто зберігає переказ, що колись ромеї мали там поселення” 
[8, с. 157]. У перекладі кінця XIX ст. це місце перекладене так: “У руїнах цих 
стародавніх міст знаходяться і деякі сліди церков та хрести, висічені у  вапнякових 
скелях” [7, с. 141]. Безперечно, що бік Дністра “обернений до Болгарії” - це 
правий берег Дністра. Зазначимо також, що болгарські володіння у середині X 
ст. простягались далеко північніше Дунаю, а сучасні болгарські дослідники навіть 
проводять північно-східні кордони Болгарського царства у  805-1018pp.no середній 
течії Дністра [18, карта № 7,8]. Дослідники кінця XIX - поч. XX ст. ототожнювали 
перші три з наведених міст із сучасними Білгородом-Дністровським (колишній 
Аккерман), Бендерами та Сороками. Положення ж решти трьох досі не відоме, 
проте ймовірно, що воно припадає на регіон Середнього Подністров’я. Щ о ж до 
“церков та хрестів” висічених у пісковику чи вапняку, то воно може стосуватись 
саме решток печерних монастирів, оскільки печери є набагато стійкішими щодо 
руйнування порівняно з наземними спорудами.

Перше та єдине літописне свідчення про печери у досліджуваному регіоні 
стосується Бакотського печерного монастиря. Він уперше згадується в Литов
сько-Руському літописі XIV ст. [ 1 ]. Власне, цим записом й обмежуються літопис
ні свідчення про печерні монастирі Подністров’я.

Антоній Ролле (псевдонім - Йозеф А то н ій  (JA ntoni)) згадує про природні 
та штучні печери понад Смотричем та Дністром у  Лядовій, на горі Білій біля 
Студениці, у Мукші, Бакоті, Залуччі або Черчі. На думку краєзнавця, ці печери 
використовувались як криївки «для швидкого ховання» [40, с. 7-8].

А. Пшездзєцький наводить печери у  Сатанові [42], М аліївцях, скелі Сокіл 
на р. Ушці, Кривчику, на Білій горі у Студениці, Лядовій, Черчому. Крім того,
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Рис. 1. Схема розташування деяких природних та антропогенних скельно-печерних 
комплексів: І - великі; П - дрібні. І - значні комплекси (більше 2-х приміщень); П - 

невеликі печери (1-2 приміщення). 1 - Руда; 2 -Струсів; 3 -Сарнки Горішні; 4 -Поділля- 
5 - Крутилів (Пустельня); 6 -Сатанівський монастир; 7 - Малйвці; 8 - г. Сокіл на Ушці; ' 

9 - Межигірці; 10 - РукомиШ;11 - Улашківці; 12 - Буйне; 13 - Порохова; 14 - Стінка;
15 -Берем’яни; 16-ОдаївХП (Грот Монаха); 17-Ісаків (ДєряваГоудя); 18 -Отроків;

19 - Сокілець; 20 - Олієво-Королівка; 21 - Устечко; 22- Монастирок (Міжгір’я);
23 - Лисичники (п. Кошова); 24 -Голігради; 25 - Нігин; 26 - Бабин; 27 - Хрещатик;
28 - Городок; 29 - Зозулинці; ЗО -Василів; 31 - Онут (п. Монастирька); 32 - Субіч;

33 - Мельниця-Подільска І; 34 - Стуценипя (Горошкова гора); 35 - Бакотський монастир; 
36 - Комарів (ур. Гринчук); 37- Комарів (п. Турецька Хата); 38 - Кормань; 39 - Галиця; 

40 - Василівні; 41 - Сокиряни;42 - Нагоряни (Вінницької обл.); 43 - Лядова; 44 - Наславче; 
45 - Буша; 46 - Стіна-наРусаві; 47- Флемінда; 48 - Сороки (Бекірова Скінія).

Fig. 1. Plan of location of some natural and anthropogenic rocky-spelaean complexes:
I -  large complexes (more than 2 rooms); II -  little sites (1-2 rooms). 1 - Ruda; 2 - Strusiv;

3 -  Samky Horishni; 4 - Podillja; 5 - Krutyliv (Pustelnja); 6 -  Sataniv cloister; 7 - Maliivtsi; 
8-m t. SokilonUshytsjaRiver;9-Me2hyhirtsi; 10-Rukomysh; 11 -Ulashkivtsi; 12-Buine; 

13-Porohova; 14-Stinka; 15 -Beremjany; 16-OdaivXH (Monk’s Grotto); 17-Isakiv 
(DeijavaHoudja); 18 - Otrokiv; 19 - Sokilets; 20 -  Olievo-Korolivka; 21 - Ustechko;22 - 
Monastyrok (Mizhhirja); 23 - Lysychnyky (Koshova C.); 24 - Holigrady; 25 - Nigyn;
26- Babyn; 27 - Hreshchatyk; 28 - Horodok; 29 - Zozulyntsi; 30 - Vasyliv; 3 1 - Onut 

(Monastyr’kaC.); 32 - Subich; 33 - Melnytsja-Podilska I; 34 - Studenytsja (mt. Goroshkova); 
35 -  Bakotacloister; 36 -  Komariv (Grynchuk); 37 - Komariv (Turetska Hata C.); 38 - Korman; 
39 - Halytsja; 40 - Vasylivtsi; 41 - Sokyrjny; 42 - Nagoijany (Vinnytsja oblast); 43 - Ljadova; 

44 - Naslavche; 45 - Busha; 46 - Stina-on-Rusava; 47 - Oksanivka (Flemynda);
48 -  Soroky(Bekirova Skynia).

посилаючись на Жончинського, він згадує ще печери у Залуччі, Мукші та Бакоті 
[42].

Петро Батюшков в історичних описах Поділля та Бессарабії перелічує усі 
відомі йому з літератури печерні монастирі та церкви на обох берегах Дністра 
та його приток. Зокрема щодо монастирів на подільському березі він пише: 
«.. .Поділля могло бути просвічене православною вірою ніяк не раніше життя та 
діяльності старих слов’янських просвітителів Кирила та М ефодія. < ...>  
У всякому разі, в XI столітті Поділля, ймовірно, було вже православною країною, 
так як не пізніше цього століття повинні були з ’явитись тут найдавніші із скельних 
монастирів та церков, в області р. Дністра та його приток, - тобто монастирів та 
храмів, висічених у скелястих берегах цієї ріки. З таких монастирів та церков 
досі відомі: в Мукші, Субочі, Бакоті, Нагорянах і Лядаві на Дністрі, Сатанові та 
Черчому на Збручі1, М аліївцях та Соколі на р. Ушці, у Стіні на р. Русаві та у  
Буші на р. М урафі. У печері колишнього Бакотинського скельного монастиря *

Так у П.Бапошкова.
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зберігся стародавній слов’яно-руський напис з іменем ігумена Григорія, який 
свідчить про слов’яно-руське походження цього монастиря. М аючи своїм 
першообразом стародавні грецькі печерні храми у Криму, подільські скельні 
монастирі та храми, за своїм слов’яно-руським характером, швидше можуть 
йти у порівняння з печерними монастирями на Дніпрі Києво-Печерським, 
Зарубським та ін., і можуть бути віднесені до одного з ними часу» [9, с. 55].

Про печери на бессарабському березі він зазначає, що: «Руське населення 
північної та північно-східної частини теперішньої Бессарабії, ймовірно, знаходило 
сховок у печерах скелястих берегів Дністра та лівих його приток, які становлять 
цілковиту аналогію з печерами та печерними храмами Поділля і спускаються 
вниз за течією Дністра майже на однакову відстань з останніми. З таких печер 
і печерних храмів на правому, бессарабському боці Дністра та його правих приток 
відомі наступні печерні храми: Непоротівський на Дністрі, в Хотинському повіті 
біля села Ломачинців, навпроти Калюса; біля м. Сокиряни та біля Комарова, 
того ж повіту; Ш абський або Ж абський на Дністрі, Сороцького повіту; печера 
за дві версти на південь від Сорок; печери нижче Вад-Рашкова Сороцького повіту; 
Рєзінський монастир [зараз більше відомий як Сахарнянський-Б.Р.]з висіченими 
у скелі келіями, на Дністрі, Оргеєвського повіту; Городшценський поблизу Дністра 
того ж повіту; висічена у скелі печера біля с. Булаєшти у  верхів’ї  р. Середньої 
Жори, неподалік Дністра того ж повіту; печери та скельна церква на р. Реут, 
біля руш старого Оргеєва, між селами Бранешти та Бутучени та неподалік від 
селища Пересічина. Наскільки нам відомо, група печер та скельних храмів у 
теперішній Бессарабії не спускається нижче ріки Реута з її притоками і своїм 
розташуванням може вказувати на межі поширення галицько-руського населення 
і князівства в цьому краї в даний час» [10, с. 39].

Та справжню популярність й широку відомість у науці ці печерні пам’ятки 
отримали після експедиції професора Київського університету ім. Св. Володимира 
Володимира Боніфатійовича Антоновича. Його праця «О скальных пещерах на 
берегу Д нестра в П одольской губернии», надрукована у П рацях V I-го 
археологічного з’їзду розбудила небувалий інтерес до печерної археології в Україні 
та й в цілій Російській ім перії [1]. Вже кілька десятиліть згодом Василь 
Курдіновський висловлював жаль з приводу того, що проф. Антоновичу не 
довелось дослідити ще й печери Бессарабії [21].

Серед досліджених В. Антоновичем печерних пам’яток Наддністрянщини 
найвизначнішою слід вважати Бакотські печери. Разом із В. Антоновичем у 
дослідженнях печер брала участь його учениця та співробітниця (а пізніше й 
дружина) Катерина М ельник. Зокрема, вона вперше описала петрогліфи на 
мегалітичних та печерних пам’ятках Подністров’я, в т. ч. на мегалітах біля 
Бакотських печер, на скелі біля печер у Лядовій, на стінах двох нижніх печер у 
Нагорянах (на подільському березі Дністра) та на мегалітах поблизу них [24]. 
Відомості про наддністрянські печери та мегаліти, зібрані під час згаданої



227

експедиції, були опубліковані нею також у популярній формі у вигляді подорожніх 
нотаток у “Киевской Старине” за підписом “К.М .” [23].

До використання печер в історії України та описуваного регіону звертався і 
М ихайло Грушевський. У другому томі “Історії України-Руси” він звертається 
до печерних пам’яток середньовіччя, серед них й пам’яток Середнього Дністра. 
Ще будучи аспірантом у  В. Антоновича, М. Грушевський особисто брав участь 
у  розкопках 1891 р. Бакотського печерного монастиря. [19, с. 580].

Ряд згадок та описів решток печерних монастирів Подільського Подністров’я 
(поблизу сіл Башта, Колубаївці, Лядова, М аліївці, Окниця, Сатанів, Сатанів, Соїсі- 
лець, Студениця, Субіч) містяться у працях Ю хима Сіцинського. Особливу увагу 
дослідник приділяв вивченню старожитностей Бакотського печерного монастиря, 
в археологічному дослідженні якого він брав безпосередню участь [35-38].

Незважаючи на порівняно значну кількість згадок про печерні монастирі 
Подністров’я в літературі другої пол. XIX - поч. XX ст., детальних описів пам’яток 
цього типу в них обмаль. Єдиним справді археологічно дослідженим печерним 
монастирем на лівому березі Дністра є Бакотський, археологічні розкопки в яш му 
проводились наприкінці XIX ст. під керівництвом В. Антоновича [1] і Ю. 
Сіцинського та за участі М. Грушевського, й продовжились в другій половині 
XX ст. під керівництвом І. Винокура та П. Горішнього [17, с. 197-212].

Геологічна будова
Геологічна будова певних регіонів відігравала не останню роль у  поширенні 

в них штучних скельно-печерних комплексів і, зокрема, печерних скитів і 
монастирів [32].

Особливості геологічної будови Бакотсько-Комарівсьшго узбережжя Дністра 
зумовлені розташуванням цієї ділянки у межах смуги рифогенних утворень 
міоценового часу, т. зв. товтр. Карстові явища у  товтровому пасмі досить багаті 
на невеликі поверхневі (карри, ніші, блюдця, лійки, понори.) та підземні (печери, 
канали) форми, але великі форми в них, можна сказати, цілком відсутні й тому 
карстові процеси навряд чи могли мати помітний вплив на формування 
поверхневого рельєфу.

Найбільша кількість печер та підземних каналів відмічена на території товтр 
поблизу сіл Залуччя, Н ігин, Черче, Хроповата, Кривчик, Студениця та ін. 
Більшість з них досі детально не обстежені, їхні плани у  більшості відсутні. 
Підземні карстові форми невеликі, закладені переважно по тріщинах бортового 
відпору.

До порівняно значних справді карстових печер слід віднести верхню печеру 
Бакотського печерного монастиря, яку ми назвали печерою Антоновича -  на 
честь її першодослідника (рис. 2). Печера має два входи: вертикальний, у вигляді 
колодязя з поверхні плато, та горизонтальний, що відкривається великим отвором 
у борту каньйону.
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Донедавна карсту Подільських Товтр були присвячені лише одна спеціальна 
стаття [22] та ряд коротких згадок у  літературі, присвяченій карсту Поділля 
загалом. Геолого-географічні аспекти поширення печер у  регіоні розглянуті 
автором в окремих роботах [33,34]. Загалом же карстові явища, зокрема печери, 
на території регіону потребують детальнішого вивчення.

Бакотський печерний монастир
Бакотський печерний монастир -  найбільш  відома та порівняно добре 

досліджена християнська печерна пам’ятка у Подністров’ї. Перше та єдине 
літописне свідчення про печери у  досліджуваному регіоні стосується саме цього 
монастиря. Він згадується у Литовсько-Руському літописі XIV ст. Розповідаючи 
про прихід литовських князів Коріатовичів на Поділля біля 1362 р., літописець 
писав: «Напервое нашли себе твержу на реце Смотричи, а в другом месте были 
чернцы в горе и в том месте нарадили город Бакоту» [1]. Ш ироку відомість цій 
пам’ятці принесли дослідження В. Антоновича наприкінці XIX ст. [2]. У 1883 р. 
він, разом з К. Мельник, провів попереднє обстеження урочшца Монастирисько, 
на яке йому вказали місцеві селяни.

Монастир розташований у горі Білій, на лівому березі Дністра, на південний 
схід від колишнього села Баш та (Кам’янець-Подільський р-н). Останнє припинило 
своє багатосотрічне існування через затоплення Дністровським водосховищем.

Печери монастиря розташовані в два яруси.

Верхня печера Бакоти
Верхній ярус розташований у верхівці гори Білої і пов’язаний із порівняно 

великою природною карстовою печерою. Остання закладена у  50-метровій 
прямовисній скелі, складеній товщею перекристалізованих, детритусових і 
оолітових вапняків нижньосарматського ярусу неогену. Ці породи утворюють 
біогерми, які виступають у ландшафті у  вигляді горбів, так званих товтр. У 
відслоненні верхньої частини бакотської Білої гори добре видно, як товща 
біогерми, яка є залишком бар’єрного рифу околиці міоценовго моря, у південно- 
східній частині перекривається верствуватою товщею середньосарматських 
оолітових та оолітово-черепашкових вапняків (фото 2).

Печеру на вершині Білої гори вперше обстежив В. Антонович 1883 року. 
Один з її входів відкривається у вигляді колодязя на скельному майданчику на 
вершині гори. Дослідника опускали у печеру на канаті, що на той час було 
своєрідним науковим подвигом. Однак це залишило у  нього настільки неприємні 
враження, що він більше не наважувався повторити цей прийом [1]. Від вхідного 
п’ятиметрового колодязя печера спіралеподібно, у два оберти, опускається униз 
і розширюючись, на зразок равлика, відкривається другим входом у верхній 
частині 50-метрового прямовисного стрімчака.
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У самій карстовій печері спостерігається три рівня (поверхи). У нижній 
частині печери у стіні вирубані дві келії зі склепінчастими стелями, 2,75 м 
завдовжки, 1,2 м завширшки та 1,8 м заввишки. Поряд, у стіні вирубана кам’яна 
лежанка, а по боках отвору, що відкривається на урвище, вирубані вертикальні 
пази для кріплення дерев’яних конструкцій. К. Мельник писала, що «висота усієї 
печери досягає до десяти сажень в обох обертах», що мало би складати понад 
20 м [23], проте, на наш погляд, ця цифра дещо перебільш ена й амплітуда 
порожнини не перевищує 10-12 м. Сьогодні обидві келії частково заповнені 
наносам и, в яких зустрічаю ться ф рагменти лю дських костей та уламки 
давньоруської кераміки.

В. Антонович вважав, що колись до отвору печери знизу вели сходи, вирубані 
у скелі, які пізніше обвалились. Потім і значна частина самої скелі, у якій нібито 
поміщались келії, відкололась і упала вниз. Нами поки не відмічені ознаки 
подібного значного обвалу, оскільки поверхня фронтальної частини скелі носить 
сліди тривалого вивітрювання, аналогічного до інших ділянок скелі. Відколювання 
ж великого блоку породи протягом кількох століть залишало би слід у  вигляді 
невивітреної або слабовивітреної ділянки скелі.

М и виявили у  верхній печері сліди щонайменше двох періодів забудови у 
вигляді вертикальних пазів -  0,4-0,5 м та 0,2 м завширшки, для поперечних балок, 
що перегородж ували великий отвір печери над урвищ ем. Залиш ки пазів 
збереглись по обидва боки печерного отвору (див. план на рис. 2 та фото 5). 
Очевидно, що ширший паз (0,4-0,5 м), що закладений ближче до урвища та 
зберігся лише частково через відкол частини скелі, належить до першого 
будівельного періоду, який, на нашу думку, охоплював ХІ-ХШ ст. Другий, вужчий 
паз (0,2 м), розташований за 1 м вглиб печери, сліди якого збереглись також і на 
скельній підлозі, належить до другого будівельного періоду, який, на наш погляд, 
може належати або до XIV ст. -  часу, коли монастир вже перебував у  занепаді, 
або до X V I-X V II (X V III) ст., коли на новій  хвилі пош ирення ісихазм у 
відновлювалось багато печерних скитів у  Подністров’ї. Про існування цього 
періоду в історії Бакотського монастиря свідчить така архітектурна деталь як 
піч, вирубана у нижньому приміщення цієї печери (фото 4), яка має архітектурні 
аналоги у печерних монастирях М олдови (наприклад, Бекірова Скинія біля м. 
Сороки). Ймовірно що й місцевий топонімічний маркер “монастир”, яким 
мешканці с. Бакота позначали це урочище наприкінці XIX ст., і походження якого 
В. Антонович затягав аж у  давньоруський час (принаймні у  XIV ст.), зберігся 
саме з останнього періоду існування монастиря. Судячи із ширини пазів, забудова 
першого періоду була фундаментальніша.

Приблизно на половині висоти верхньої скелі, за  кількадесят метрів 
південніше від печери Антоновича, у скелі видно отвір ще однієї печери. Восени 
2002 р. ми обстежили цей вхід. Там виявилась невелика камера -  до 6 м 
завширшки, біля 3,0-3,5 м глибш ою , та до 2,0 м заввишки, - штучно вирубана на
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Рис. 2. План та розріз верхньої печери (печера Антоновича) Бакотського монастиря. 
Fig. 2. Plan and cross-section of the upper cave (Antonovych Cave) at Bakota Monastery.

основі природної карстової порожнини, залишок якої зберігся у північному куті 
приміщення (рис. 3). На підлозі залягає малопотужний шар (10-15 см) наносів, 
який не містив жодних культурних решток. Ймовірно, за аналогією з іншими, 
добре збереженими печерними комплексами, ця ніша раніше мала передню стінку 
з вузьким вхідним отвором. Пізніше блок з цією стіною відколовся, залишивши 
у  штучному приміщенні лише три стіни. Виходячи з відсутності свіжих слідів 
обвалювання на скелі, можна припустити, що приміщення вирубане досить давно 
і належить до першого періоду існування монастиря (ХІ-ХШ ст.).

Нижні печери Бакоти
Нижній ярус Бакотського монастиря закладений за декілька десятків метрів 

нижче, у товщі щільних жовтяво-сірих мергелів (сеноманського ярусу крейди). 
У західній частині нижнього ярусу спостерігається арка, яка нагадує природну 
карстову форму (карстовий міст?). Не виключено, що товщ а мергелів була 
подекуди закарстована і будівництво нижнього ярусу монастиря починалось також 
із карстових печер або гротів вивітрювання. Нижній ярус був відкритий 1889 р. 
розкопками місцевих селян під керівництвом священика Е. Праницького [17,
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Рис. 3. План та розріз бічної камери верхньої скелі Бакотського монастиря.
Fig. 3. Plan and cross-section of the side room of the upper rock of Bakota Monastery.

с. 198-199].У 1891-1892 pp. тут проводив розкошей В. Антонович. У дослідженнях 
також брали участь Ю хим Сіцинський та М ихайло Грушевський (тоді аспірант 
Антоновича). Детальний опис скельної архітектури та археологічних знахідок 
нижнього ярусу монастиря наведений у  роботі [ 17, с. 197-226]. На жаль, знахідки 
із розкопок В. Антоновича, М. Грушевського та Ю. Сіцинського понад 100-річної 
давності не збереглись. Та все ж, на підставі описів знахідок 1891-1892 рр., 
встановлене функціонування монастиря протягом XII - першої половини ХШ ст. 
[17, с. 201-202]. Визначення часу заснування Бакотського монастиря -  кін. XI -  
поч. XII ст., базується на палеографії наскельного напису [17, с. 201]. Таке 
датування підтверджується і фрагментами кераміки ХП ст., які нам зустрічались 
біля підніжжя нижніх печер (in situ).

При вході на територію нижнього ярусу монастиря, на рівні землі ми виявили 
штучно витесану ніш у з аркоподібним входом розміром 0,8x0,8 м та 0,8 м
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завглибшки, що усередині трохи розширюється до 0,9 м. Поряд залишки ще 
трьох ніш  такого самого розміру із трапецієподібним входом. Подібні ніш і 
зустрічаються й у  інших печерних монастирських комплексах (Старий Орхей, 
Галиця, О ксанівка та  ін .). їхнє призначення остаточно не з ’ясоване. Т. 
Бобровський припускає, що це так звані ісихастерії.

1983-1984 рр. О льга та Євгенія Пломеницькі здійснили архітектурне 
дослідження та обміри Бакотського монастиря, в результаті яких було виявлено 
давньоруську метрологічну базу цього комплексу [41].

Т. Бобровський припускає, що утворення Бакотського монастиря, поряд з 
монастирями у Лядовій, Нагорянах, М онастирку (М іжгір’ї), Бубнищі та Ілліві, 
пов’язане з місіонерською діяльністю найнижчих чернецьких чинів у другій 
половині ХІ-ХП ст. Ці комплекси, зазвичай, сусідили із великими населеними 
пунктами та відрізнялись складністю планування [11].

І. Винокур вважає, що монастир був спустошений біля 1431 р., в той час 
коли розорення спіткало й місто Баш іу. Після цього монастирські споруди стояли 
порожніми, і лише через багато років обвал верхньої скелі сховав під собою 
рештки давніх монастирських споруд [17, с. 210].

Н езважаю чи на велику історичну та культурну цінність Бакотського 
монастиря, після розкопок кінця XIX ст. спеціальні дослідження даної пам’ятки 
не проводились. Тим не менш  значна частина монастирського комплексу 
продовжує бути похованою  під делю віальними наносами. П родовження 
археологічних та спелеологічних досліджень на сучасному рівні дозволить 
отримати нові унікальні дані з історії християнства у Подністров’ї.

Наскельно-печерні комплекси с. Комарова
Узбережжя Д ністра (а зараз вже Дністровського вдосховищ а) біля с. 

Комарова виділяється значним поширенням скельних урочищ, які пов’язані з 
відслоненнями потужних верств міцних карбонатних порід неогену.

В описах Бессарабії початку століття серед печер у  скельних берегах 
Дністра, які служили сховищами від набігів «татаро-команів», згадується 
печерний храм у Комарові хотинського повіту, як такий, що зберігся з того часу 
[10, с. 39]. Б. Тимощук, якийу 1965 р. проводив обстеження штучних печер біля 
Комарова, зробив висновок, що це печери-сховшца, які були створені у XVII ст. 
для захисту від ворожих нападів [39].

“Турецька хата”
Один із напівштучних гротів, що знаходиться у  скелі Хрестшце на схід від 

с. Комарів, має місцеву назву Турецька хата2. У 1995 році він був обстежений 
археологічною групою екологічної експедиції «Дністер» [3]. Під час експедиції 
1997 р. ми провели його додаткове обстеження [4].
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Грот закладений у нижній частині товщі сарматських вапняків, має карстове 
походження і розташований на висоті 9-10 м від підніжжя скелі, яке збігається з 
контактом відкладів сарматського ярусу неогену та сеноманського ярусу крейди. 
Витягнутий вздовж скелі на 18 м, заглиблений у неї до 5 м та висотою до 4 м, 
грот складається з двох камер, що з ’єднані низьким переходом. В одній з камер 
збереглись вирубані у стіні заглиблення, що, на думку В. Артюха, можуть бути 
інтерпретован і як язичницький ж ертовник та  крісло . Н а стінах  гроту 
спостерігаються сліди підтісування та чисельні пази у стінах та підлозі для 
кріплення дерев’яних конструкцій. Окремі вертикальні пази доходять до підніжжя 
скелі, що свідчить про колишню двоярусну конструкцію наскельно-печерної 
споруди. Н а кородованій стелі та на стінах другої камери виявлено сліди 
оппукатурення суглинком та багаторазової вапняної побілки.

Підлога гроту переважно скельна, проте в одному з кутів другої камери 
нами знайдений малопотужний (5-10 см) культурний шар, який, за керамікою та 
іншими знахідками (дерев’яна стружка, кілки з дерева, залізне свердло і т. ін.), 
датується не раніше ХУП-ХУШ ст. Під час експедиції 1995 р. у шурфі біля 
підніж ж я скелі у верхніх ш арах знайдені фрагменти гончарної кераміки 
давньоруського часу, а у нижніх шарах, на глибині 0,6-1,0 м вже зустрічаються 
фрагменти сіропшняних посудин черняхівської культури та уламки ліпного посуду 
більш раннього часу [повідомлення В. Артюха].

Пізніше, у 2005 р., ми детальніше дослідили Турецьку хату і виявили на її 
стінах графіті, що складались переважно із тонко видряпаних хрестиків різних 
модифікацій: деякі з розширеними кінцями, деякі з округлими просвердлинами 
на кінцях. Вказані зображення мають широкі аналогії на багатьох печерних 
християнських пам’ятках Подністров’я, наприклад у Галиці (Непоротовому), 
Субочі, Н агорянахта ін.

Серед графіті знайдений також кириличний напис, датований 1631/1632 р. 
(рис. 4). Верхній рядок напису читається як: ВАСШІ[Ь] ПАТРАШ. Другий рядок: 2

2 Український топонім хата, коли він стосується печери, означає печеру, ціпком або частково 
пристосовану для проживання або тимчасового перебування людини. Порад з Турецькою хатою 
у Комарові зустрічаємо: “Штучно викута печера у с. Руда Рогатинсьюого р-ну, яку місцеві селяни 
називають Кам 'яна хата" [Бандрівський, 1995, с. 13]; “Колись під великим, похмурим, аж чорним 
каменем, що лежить непорушно на сході правого берега Дністра біля села Бабин, була простора 
хата, печера,...” [Безручко, 1996, с. 12]; “Всередині печера простора, як добра лата з декількома 
кімнатами [Там само, с. 16]; Турецька хата в с. Шебутинці Сокирянського р-ну -  “підземелля як 
погріб в самому селі” [Повідомлення місцевого вчителя історії]; Хаткою Кармалюка (у російському 
тексті “домик Кармалюка”, але очевидно, що це смисловий переклад оригінального топоніма) 
називають скелю у селі Кам’янка (Лівобережна Молдова), в якій вирубане невелике приміщення 
[Пилат, 1964, с. 146]; так звана Бекірова печера (або Бекірова скинія) поблизу м. Сороки, яка 
колись була печерною церквою, також називалась місцевими мешканцями Турецькою хатою 
(“турецкий дом” за В. Курдіновським) [Курдіновский, 1917]; Городищеш хата -  невелика печера 
у гіпсах, з пазами для дерев’яних конструкцій на вході, у с. Василів Заставнівського р-ну.
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Рис. 4. Кириличний напис ХУЛ ст. на стіні Турецької хати.
Fig. 4. Cyrillic inscription of 17 cent on the wall ofTuretska Hata (Turkish Room).

В [7140] Л [Е]ТО . У низу п ід  написом  викарбуваний знак, що нагадує 
скандинавську руну d  (Dagaz -  “день”).

Тобто, напис достовірно вказує на перебування тут людей, ймовірно ченців, 
на початку XVII ст. Палеографія напису також відповідає вказаному часу. Така 
дата добре корелюється з виявленим тут археологічним матеріалом і загалом 
збігається з одним з періодів активізації ісихастського руху на півдні Східної 
Європи [Бобровский, 1993]. Використання рунічних (або руно подібних) знаків 
на печерних пам’ятках Подністров’я є досить поширеним (Бутучени [12-14], 
Жванець [25], Стіна та ін.). Якщо їх використанню у  написах ІХ-Х ст. (наприклад, 
М урфатлар у Румунії) ще можна знайти пояснення, то їхня присутність на 
скельно-печерних пам’ятках ХУІ-ХУШ  ст. залиш ається загадкою. Останнє 
можна пояснити лише тяглістю ісихастської традиції у  Подністров’ї, заздяки 
якій сакральне використання рун серед місцевого чернецтва збереглось тут від 
початків християнства. Зрештою, сакральне значення руни Dagaz («Трансфор
мація, зміна якості. Руна, що прояснює суть. Завершення одного циклу і початок 
іншого. Зміна на протилежне, що проходить через кризу».) значною мірою 
відповідає певним засадам та духовним практикам ісихазму.

Звертає на себе увагу близьке до українського написання імені «ВАСИЩЬ]», 
а не до старослов’янського «ВАСИЛИЙ». Прізвище «Патраш» і сьогодні досить
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поширене як серед молдаван, так і українців у  Чернівецькій області. Це свідчить 
про автохтонність «особистого складу» місцевого чернецтва.

Вказана дата не заперечує існування у цьому місці печерного монастиря/ 
скиту у попередні століття. Так, рештки сильно зруйнованих приміщень у двох 
ярусах свідчать про існування тут наскельної забудови щонайменше декілька 
століть раніше. Ймовірно, час існування цих приміщень відповідає першому 
періоду функціонування Бакотського печерного монастиря, що знаходиться у 
межах прямої видимості від Турецької хати. Тоді нагорянські печери входили до 
єдиного білатерального християнського печерного комплексу. Дністер, що 
розділяв колись Комарів і Бакоту, не був значною перешкодою. М ісцеві мешканці 
розповідали, що до утворення Дністровського водосховища на початку 1980-х

Рис. 5. Печери Білої гори біля с. Комарова.
Fig. 5. Caves of Bila Góra (White Mount) near Komariv Village.
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мешканці обох сіл «були як одне село», тобто тісно спілкувались: женились, 
ходили одні до одних у  гості тощо.

Печери Білої гори
У скелях гори Білої, що на схід від Комарова, нами виявлені три невеликі 

важкодоступні печери, що, маючи в основі природні печери та прокарстовані 
тріщини.

Фрагмент 1 комплексу Білої гори (позначимо його, як БГ-1) складається з 
двох невеликих печер. Обидві знаходяться у прямовисній скелі, на висоті 5 м 
над її підніжжям, у куті високого (6-7 м) скельного навісу, що знаходиться біля 
південно-західного закінчення скельного пасма. Перша печера (БГ-1.1) 4,0 м 
завдовжки та 1,4 м заввишки й завширшки, обернена входом на схід. Внутрішня 
стінка навісу дещо похила і на ній вирубані п ’ять невеликих сходинок (швидше, 
зачіпок), що ведуть до печери. Скельний карниз перед входом до печери нависає 
приблизно на 2 м, так, що накриває із запасом ці “сходи”. На самому вході до 
печери у стінах та підлозі простежуються пази для дерев’яної конструкції, 
очевидно одвірка.

Порад знаходиться ще одна порожнина (БГ-1.2), 6 м завдовжки, орієнтована 
входом на південний схід. Проте протягом перших трьох метрів, де можна стояти 
на повний зріст, вона є навісом (оскільки відсутня зовнішня стіна). Далі вона 
переходить у  низьку (1,0 м) печеру 1,6 м завширшки.

Обидві печери - це штучно розширені прокарстовані тріщини. На стінах 
спостерігаються сліди інструменту (кирки?), орієнтовані паралельно, навскіс. 
Підлога печер скельна, без культурного шару. На стелі -  залишки кіптяви. Жодних 
давніх написів чи знаків на стінах виявити не вдалося.

Фрагмент 2 комплексу Білої гори (БГ-2) виглядає як невеликий грот, що 
звужується до кінця, закладений біля підніжжя скелі, біля 5 м завдовжки та 
завширшки. Дно цього гроту вкрите товстим шаром ґрунтових наносів, намитих 
зі схилу. Тому наш неглибокий шурф не дав жодних результатів.

Фрагмент 3 комплексу Білої гори (БГ-3) розташований метрів за двадцять 
західніше від БГ-2. Це невелика печерка біля 3,0 м завдовжки, висотою 1,4 м та 
біля 1,6-1,8 м завширшки, орієнтована входом на північний схід. Вона також 
вирубана у товщі вапняку вздовж прокарстованої тріщини, але вхід до неї ще 
вужчий (біля 0,7 м у  діаметрі), також розташований у прямовисній скелі, на висоті 
біля 5 м від її підніжжя і досить важкодоступний. Підлога скельна.

Схожість параметрів порожнин БГ-1.1, БГ-1.2 та БГ-3 свідчать, що вони 
створювались одночасно з тією  самою метою. Не виключено, що в подальшому 
в цій скелі можуть бути виявлені ще 1-2 подібні печерки. Жодних датуючих 
ознаку них не виявлено. Ймовірно це пізньосередньовічні печери-сховшца, або 
чернецькі келії. Втім, одне іншого не виключає.

За 4 км на південний схід від села Комарів, навпроти колишнього села
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Гораївка, у вапняковій скелі В. Артюхом обстежений грот; розташований на висоті 
5-6 м від підніжжя скали. На стінці гроту збереглось видряпане в скельній породі 
зображення людського обличчя. На підступах до цього гроту спостерігаються 
пази для дерев’яних конструкцій. Керамічний матеріал, що знайдено біля гроту 
В. Артюх відносить до епохи бронзи -  раннього заліза [3]. Напевно йдеться про 
ще одну печеру у  горі Білій. Оскільки штучних печер доби бронзи -  раннього 
заліза у П одністров’ї  не відомо, на нашу думку цю печеру також можна 
зарахувати до монастирських келій.

У рочищ е Г ринчук
На крутому схилі Дністра біля с. Комарів в ур. Гринчук нами виявлені дві 

малі порожнини у скелях. Одна з них розташована у великому перевернутому 
уламкові вапнякової скелі, який колись злетів із верхньої частини каньйону 
(ймовірно через сейсмічний поштовх) і зараз залягає посередині схилу. Розмір 
приміщення -1 ,2  м заввишки, 0,8-1,0 м завширшки і 1,0 м углиб. За походженням, 
це природна ніша видування, зі слідами часткової штучної підрубки залізною 
киркою (ширина треків від знаряддя 0,7-2,0 см, довжина - 14-30 см). Пази для 
дерев’яних конструкцій не відмічені. Якісь заглиблення, можливо штучні, 
вгадуються у скельній підлозі, але їх потрібно розчистити. Знаходитись у ній 
можна було лише сидячи. Отвір входу обернений приблизно на схід. На стінах 
ніші та на зовнішній стороні брили вирізані близько 20 хрестів різних модифікацій 
(ширина прорізок 4-5 мм, глибина -  3-4 мм).

У верхній частині схилу, між барельєфами [6], у вапняковому відслонені в 
природному заляганні, знаходиться інша ніша - “Склеп”. Її довжина 1,8 м, ширина 
- 0,8-1,2 м, в и с о та-1,0 м. У своїй основі вона також мала природну нішу, еолового 
походження (видування), частково заповнену плейстоценовим суглинком. Ця 
ніша, яка зараз нагадує склеп, була штучно дорубана металевим знаряддям 
(киркою?), однонаправлені (паралельні) сліди якого чітко простежуються на стелі 
та стінах порожнини (ширина треків 0,5-1,0 см, довжина - 10-14 см). Форма у 
плані підпрямокутна. Стеля рівна, злегка випукла догори. Судячи зі слідів підрубки, 
печера була видовбана у середньовіччі.

В и сн овки
У районі сіл Комарів та Бакота, по обидва боки Дністра існують чисельні 

штучні печери та сліди наскельної забудови, що датовані часом з кінця XI до 
початку ХУП ст. Причому, Бакотські печери упевнено датую ться першою 
половиною цього часу, а Комарівські -  другою. Беручи до уваги білатеральне 
заселення регіону у  давньоруський час та у пізніші часи [17], ми припускаємо 
одночасне функціонування білатерального печерного монастирського комплексу 
у давньоруський час (XI-XIV ст.). Після зруйнування основного центру цього 
комплексу -  Бакотського печерного храму у XIV або XV ст., місцеве чернецтво 
могло переміститись на правий берег -  у Комарівський осередок. У подальшому
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печерне чернецтво у  цьому мікрорегіоні могло розвиватись чи занепадати в 
залежності від поточної політичної та економічної ситуації, проте на сьогодні 
достовірно відомо, що воно існувало тут ще у XVH ст.

Наскельні графіті Турецької хати потребують подальшого детальнішого 
дослідження та інтерпретації. Вони можуть стати ключем до датування інших 
скельно-печерних Подністров’я (та навіть і Криму, наприклад -  Бакла [27]), де 
графіті представлені лише хрестами а іншими малюнками.

П од яки
Автор висловлює щиру вдячність Т. Бобровському (Київ) за консультацію з 

палеографії та С. Чокану (Кишинів) за допомогу у прочитанні напису з Комарова, 
а також спелеологам  Ч ернівців О .Бобилеву, П .Купрічу, І.Д егтяренко та 
М. Дегтяренко за допомогу у польових дослідженнях печер Комарова та Бакоти.
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B ak o ta -K o m ariv  B ila te ra l R o ck y -sp elean  C om plex  

Summary
The Medieval cave cloister complex, which existed in rocks on both sides of the Dnister River 
near Bakota and Komariv Villages, was revealed. The article gives detailed description o f this 
complex. The new find o f Cyrillic inscription dated by 1631-1632 is first time published. The 
time o f the cloister functioning was established as 11-17 cent.
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УДК 904(477.85)
Юлія МИСЬКО

ХОТИНСЬКА МЕЧЕТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 2004-2006 РР.

Однією з найбільш визначних культових споруд на території Хотинської 
фортеці по праву вважалася зведена у ХУШ ст. мечеть з мінаретом, яка проісну
вала до початку XX ст. З утворенням у 2000 р. на базі Хотинської фортеці Держав
ного історико-архітектурного заповідника, одним з його першочергових завдань 
стало введення до музейного обігу нових об’єктів, що спонукало до проведення 
тут багаторічних планомірних досліджень силами археологічної експедиції 
Чернівецької філії ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба 
України» Інституту археології НАН України, в яких брала участь і автор.

У 2004 р. було розпочато проведення наукової археологічної експертизи 
залишків фундаментів будівель, розташованих навпроти дію чої церкви Святого 
Олександра Невського (територія фортеці ХУШ ст.), які за матеріалами поперед
ньо опрацьованого корпусу писемних джерел можна було впевнено ідентифіку
вати як рештки зруйнованої мечеті з мінаретом [3, с. 19-25]. М ечеть розташо
вувалася на спеціально спланованому майданчику, майже в центрі південної 
частини Нової фортеці, спорудженої турками в 1711/13-1718 рр. [2, с. 114]. Час 
будівництва цієї культової споруди дозволяє встановити повідомлення анонімного 
турецького автора, який, будучи у 20-30 рр. ХУШ  ст. службовцем арсеналу 
Хотинської фортеці, писав, що це була «мечеть покійної валіде-султан» [ 1, с. 13 8]. 
Такий титул носила мати правлячого тоді султана Агмеда Ш (1703-1730 рр.), 
яка була гречанкою за походженням, але користувалася повагою серед турецьких 
мусульман, тому що на її кошти були збудовані мечеті в Скутарі й Галаті, а 
також засновано фонд для утримання харчевні для бідних у  Стамбулі [9, с. 136]. 
Вона померла у  лютому 1716 р. [9, с. 135]. З огляду на цю дату, початок 
будівництва мечеті в Новій фортеці слід віднести до 1713-1715 рр., коли в Хотині 
на постійній основі розмістилися турецькі і татарські військові частини, а також 
органи влади Хотинської райї, -турецької територіально-адміністративної одиниці, 
остаточно організованої 1715 р. [2, с. 112]. Очевидно, тоді валіде-султан і надала 
кошти на будівництво мечеті та мінарету. Поряд було влаштовано кладовище, 
на якому ховали офіцерів, чиновників і членів їхніх сімей.

Під час перебування у фортеці російських військ восени 1739 р. дах і підлога 
мечеті були зруйновані, а поховання на кладовищі пограбовані [ 1, с. 13 9]. Після 
повернення турецького гарнізону на початку 1740 р. культову споруду відремон
тували і, можливо, розширили вдвічі за рахунок добудови з північного боку.

З часів російсько-турецької війни 1768-1774 рр. походить досить схематичний 
малюнок («Проспект Хотинской крепости (...) от 1769 года»), на якому зображено 
й цю мечеть з мінаретом. Хоча на зображенні не зовсім точно відтворена
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Рис. 1. План підвалів мечеті.
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планувальна структура будівлі (зокрема, мінарет розміщений по її центральній 
осі, хоча насправді він прилягав до південно-західного кута), на ньому видно, що 
це була прямокутна споруда під двосхилим дахом з чотирма вікнами і тамбуром 
входу в східній стіні.

У 1788-1793 рр. в Хотинській фортеці розташовувався австрійський гарнізон. 
Тоді мечеть була пристосована під житло для коменданта, двох плац-офіцерів і 
гарнізонного священика [10]. Очевидно, перед евакуацією австрійського гарнізону 
в лютому 1793 р. будівлю навмисне пошкодили, знявши всі двері, дверні оклади, 
вікна, віконні оклади, розібравши печі і виламавши підлоги [11].

Після зайняття Хотинської фортеці царським військом 15 листопада 1806 р. 
культова споруда почала використовуватися як склад для провіанту. Це засвідчує 
«План Хотинской Крепости с Сихуациею вокруг оной (...)», знятий 1807 р. 
інженером генерал-майором Гартінгом, на якому показано й фортечну мечеть. 
Супровідна легенда зазначала: «Главная мечеть, ныне занимаемая провіантом». 
У 1856 р., коли статус фортеці як військового об’єкта був скасований, а її споруди 
передані на баланс міської управи Хотина, будівля колишньої мечеті і мінарет 
почали руйнуватися [2, с. 136]. Наприкінці X IX -н а  початку XX ст. споруда вже 
не мала даху, а мінарет втратив шпичасте завершення [2, с. 120, 177].

На початку липня 1941 р. відступаючі частини Червоної армії висадили в 
повітря мінарет, від якого на початок археологічних досліджень зберігся лише 
цоколь зі сходами, що вели з боку західного фасаду, та нижніми східцями гвинтових 
сходів усередині. Споруда мечеті зазнала майже цілковитого руйнування. 
Частково вціліли східна і південна стіни, причому в останній збереглася нижня 
частина міхраба -  гранчасто мурованої ніші, яка вказувала напрям на Мекку. 
Крім того, між цими стінами, на рівні підлоги, частково вціліло муроване з цегли 
аркове перекриття підвалу, над яким зберігся фрагмент водогону, зробленого з 
керамічних труб.

Починаючи з липня 2005 р., основною метою археологічних робіт було 
розчищення підвалів мечеті та визначення приблизного планування приміщень. 
Фундаменти культової споруди були оконтурені раніше, що дало можливість під 
її південно-східною стіною натрапити на шар давньоруського часу, який містив 
залиш ки кераміки X I ст., можливо, із зруйнованої напівземлянки. Також 
проводилося обстеження території навколо мінарету. Тут були знайдені два 
порушених поховання, одне з яких знаходилося на віддалі 0,7 м від його північно- 
західного кута. Воно належало дорослій людині й представляло собою закопаний 
на глибину 0,7 м від сучасної поверхні череп і декілька зітлілих людських кісток. 
Слідів ями простежити не вдалося. Неподалік, за 1,5 м від попереднього й  за 0,4 
м від західної стіни мечеті, виявлене дитяче поховання, орієнтоване по лінії схід- 
захід. Кістяк довжиною близько 0,5 м також розташовувався не в анатомічному 
порядку і всі кістки були майже повністю зітлілі. Виявлені поховання, очевидно є 
пізнішими перепохованнями [4, арк. 5].



Рис. 2. Керамічні знахідки з підвалу № 3.
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У процесі дослідження реш ток північної частини підвального приміщення 
мечеті за польовий сезон2005 р. були повністю розкопані північно-захі дний (№ З) 
і північно-східний (№ 4) підвали (рис. 1) (Усі ілюстрації виконані М. Ільківом) [6, 
с. 58-60; 7 ,с. 60-67; 8, с. 68-72].З ’ясувалося,щ о вх ід уц ід ва  підвали знаходився 
посередині північної стіни у  вигляді спеціально оформленого дверного отвору, 
який, очевидно, свого часу мав дерев’яний одвірок. За ним розташовувався 
коридор, звідки вели входи (праворуч і ліворуч) до підвалів №  3 та № 4 із повністю 
зруйнованими перекриттями. Вони збереглися на висоту 1,6-3 м, рештки вапна 
на окремих кам’яних блоках стін свідчать про внутрішню побілку. Підлога 
підвалів і коридору була вимощена пласким камінням [4, арк. 2].

Підвал №  3 (північно-західний) являв собою прямокутне приміщення із 
трьома вікнами: двома скошеними до середини в західній стіні (із зовнішнього 
боку шириною 0,3 м, а з внутрішнього - 1  м) і одним прямокутним (0,5 х 0,6 м) 
-  у північній частині стіни. Стіни підвалу збереглися на висоту 1,6-2,2 м. Свого 
часу він мав аркове цегляне склепіння, про що свідчать залишки кладки на 
вапняному розчині в площині кам’яних стін. Нижні ряди арки починалася на 
висоті 0,4-0,5 м від рівня підлоги. Прямокутна цегла розмірами 0,29 х 0,15 х 
0,07 см мала пористу структуру і легко розкришувалася у руках [4, арк. 3].

Під час розчистки підвалу виявлені близько тридцяти фрагментів кераміки 
ХУПІ ст. Різного розміру (рис. 2 ,1  -16), уламки глиняних турецьких люльок, два 
чавунних ядра діаметром 10,5 та 7 см, бронзові вироби невідомого призначення, 
бронзові ґудзики (накладки), фрагмент залізного замка, руків’я ножа з рештками 
кістяної обкладки та три свинцеві кулі діаметром 1,5-2 см.

Рис. 3. Кам’яна плита з написом з підвалу № 3.



246

Рис. 4. Керамічні знахідки з підвалів № 1-2 мечеті.
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Крім того, важливими є нумізматичні знахідки. У щілинах між камінням 
вимостки знайдена турецька срібна монета акче вагою 0,5 г, відкарбована в 
Константинополі у 1143 р.х. (1738 р.), в роки правління султана Махмуда І (1720- 
1754 рр.) та мідну російську монету -  2 копійки імператриці Єлизавети Петрівни 
за 1759 р. Поруч трапилися дві бронзові вагові гирьки, одна з яких у вигляді 
шістнадцятигранника з шириною граней 1,3 х  1,2 см та вагою 15,45 г, а інша 
виготовлена у  формі пустотілого зрізаного конуса з діаметром знизу -  1,2 см і 
зверху -  0,8 см та має вагу 1,6 г. Гирьки призначалися для зважування різнома
нітних ювелірних виробів і монет [7, с. 62].

Підвал № 4 (північно-східний) також являв собою прямокутне приміщення, 
але без вікон, стіни якого збереглися на висоту до 3 м. Він, як і попередній, свого 
часу мав цегляне склепінчасте (аркове) перекриття, вмонтоване в кам’яні частини 
фундаменту. Збереглися невеликі фрагменти арки, які на 1 -3 цеглини виступали 
в середину підвалу. По центру виділявся збережений на висоту 0,94 м опорний 
стовп розмірами 0,7 х  1 м. Очевидно, він використовувався як основа для 
дерев’яних конструкцій, що підтримували склепіння підвалу. Крім того, до 
конструктивних особливостей приміщення слід віднести наявність ще одного 
опорного стовпа посередині східної стінн і  збереженого на всю її висоту (рис. 1) 
[4, арк. 4].

Під час розчистки підвалу був знайдений різноманітний археологічний 
матеріал, представлений предметами озброєння (свинцевими кулями діаметром 
1,2-1,5 см, мідними капсулями), уламками скляних, гончарних і полив’яних 
посудин, керамічними лю льками та невизначеними через сильну корозію 
виробами із заліза та бронзи. Серед металевих знахідок заслуговують на увагу 
ковані будівельні цвяхи з прямокутними головками, довжиною від 10 до 30 см, 
залізний лавролистий наконечник стріли, бронзові накладки, мідна пряжка, 
бронзова кришечка від люльки тощо [4, арк. 4].

Значний інтерес становлять цілий екземпляр і уламки керамічних водопро
відних труб, знайдених у  підвалі № 4, їх значна концентрація може свідчити про 
підведення до мечеті води. Проте простежити рештки водогону на віддалі більш 
як 0,5 м не вдалося через його повну руйнацію за межами культової споруди.

Під час розчистки підвалу також трапилися окремі кам’яні архітектурні 
деталі у вигляді підтесаних овалів, прямокутних каменів з отворами, напівколонок, 
блоків із чітко сформованими гранями тощо. На особливу увагу заслуговує 
розбита навпіл кам’яна плита з фрагментом напису однієї з сур Корану, знайдена 
у верхньому шарі заповнення підвалу (рис. 3).

У цьому ж  підвалі трапилися ще одна знахідка. Зокрема, в дальньому 
(південно-східному) куті на підлозі під стіною в заглиблені (камені кладки підлоги 
були зрушені) був знайдений череп дикого кабана із характерно виступаючими 
іклами. Н а думку С.В . П ивоварова, він  був покладений туди навмисно. 
Очевидно, це було здійснено православними віруючими (можливо, російськими 
солдатами) для осквернення мусульманської культової споруди.
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Рис. 5. Знахідки з мечеті.
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Протягом польового сезону2006 р. продовжувалися розкопки вже південної 
частини підвального приміщення, що дало можливість остаточно вияснити його 
планування і завершити дослідження фундаментів мечеті з мінаретом.

З ’ясувалося, що південна частина, очевидно, також поділялася на два 
приміщення -  власне південну (підвал № 1) та південно-західну (підвал № 2), 
яка виникла, судячи з поганої збереженості її південної стіни, в результаті певного 
перепланування (рис. 1). Входи у ці два підвали простежені із загального коридору, 
звідки вели входи і до підвалів № 3-4. Перекриття обох підвалів мечеті були 
повністю зруйновані, за винятком частково вцілілого мурованого з цегли аркового 
перекриття східної частини підвалу № 1. В имостка підлоги підвалів не 
простежена.

Підвал № 2 (південно-західний) представляв собою витягнуте прямокутне 
приміщення розмірами приблизно 10,6 х  2 м без вікон з кам’яними стінами. Його 
північна стіна була одночасно південною стіною підвалу №  3 і збереглася, як і 
західна, висотою 2,75 м. Східна стіна довжиною 2 м і шириною 0,9 м простежена 
на висоту 1,5 м. Від південної стіни залишився ряд розвалу каміння шириною 
0,9-1 м [5, арк. 5].

Складніше планування мав підвал № 1. Його північна стіна була одночасно 
південними стінами підвалу № 2 (на довжину 10,6 м) та підвалу № 4 (на довжину 
5,65 м). Південна стіна довжиною 21,5 м виступала і південною зовнішньою 
стіною всієї мечеті. Західна стіна довжиною 4,4 м примикала до мінарету, у східній 
стіні довжиною 6,4 м знаходився невеликий віконний отвір. Східна частина підвалу 
№ 1 була відділена на відстані 4,35 м від стіни кам’яною перемичкою, від якої 
простежений розвал каміння на підлозі. Припускаємо, що це було зроблено пізніше, 
у XIX ст. Можливо, при спорудженні церкви Святого Олександра Невського ця 
камера використовувалася для зберігання вапна, залишки якого у  великій кількості 
трапилися під час розчистки цієї частини підвалу. Саме над цим приміщенням і 
збереглося аркове цегляне склепіння з кладкою в площині кам’яних стін. Ряди 
цегли прямокутної форми розмірами 0,29 х 0,15 х 0,07 м і пористої структури 
були покладені на вапняному розчині. Склепіння на час проведення археологічних 
робіт укріпили дерев’яними опорами, але загроза обвалу значно ускладнювала 
процес вивчення об’єкта, внаслідок чого ця камера була розкопана на глибину 
2,15 м, тоді як інша частина підвалу № 1 досліджувалася на глибину 2,75 м [5, 
арк. 6].

Кладки південної, а особливо західної стін підвалу № 1 являли собою приклад 
типової турецької техніки будівництва, яка сягає ще античних часів. М іж рядами 
добре підігнаних блоків закладався забутовочний шар на основі вапнякового 
розчину з додаванням гальки, гравію та каміння. У заповненні підвалу було 
знайдено багато залізних скоб, які використовувалися для скріплення кам’яних 
блоків облицювання при спорудженні мінарету, а також злитків свинцю, яким 
заливалися отвори зі вставленими скобами. Також у великій кількості присутні
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ковані будівельні цвяхи з прямокутними головками довжиною 0,1 -0,3 м та залізні 
смуги.

У верхніх шарах підвалів трапилися цеглини з написами і датами, зробленими 
під час формування виробів. На них букви «X», «ХО» (Хотин?) і дати 1846,1848, 
1849. Наявність цієї цегли говорить про перебудову, або добудову мечеті в середині 
XIX ст. російською військовою адміністрацією [4, арк. 6]. Під час розчистки 
підвалів було виявлено 25 керамічних люльок, окремі з них містили клейма з 
турецькими написами (рис. 4 ,1-12; рис. 5 ,1-14). Крім того, тут же був знайдений 
фрагмент глиняної гончарної миски червоного кольору (рис. 4 ,13) та металеві 
предмети. Серед них заслуговують на увагу наступні знахідки: бронзова накладка 
з орнаментом (рис. 5,16), кріплення для султану (рис. 5,17), свинцеві кулі (рис. 5, 
18-19), бронзовий перстень та гудзики (рис. 5, 22, 23-24).

Отже, в результаті польових археологічних робіт 2004-2006 рр. було 
з’ясовано, що прямокутна в плані мечеть (24 х 12,8 м) з мінаретом (4,5 х  4,3 м) 
споруджувалася в декілька етапів: спочатку було збудоване приміщення, під яким 
розміщувалися північні підвали, а потім до нього добудована південна частина. 
Останнім зводився мінарет, що примикав до південно-західного кута мечеті й 
сягав (за описами) близько 30 м у  висоту. Завершення трирічних досліджень 
фундаментів мечеті з мінаретом, на основі яких повністю з’ясоване планування 
її підвалів, дало можливість отримати цінний матеріал з різних хронологічних 
періодів її існування.
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July a MYSKO

T h e H o ty n  M osque a f te r  re su lts  o f th e  a rc h a e o lo g ic a l re se a rc h e s
d u rin g  2004-2006

Summary
The Hotyn mosque is one o f the most significant cult monuments on territory of the Hotyn 
Castle. Its remains were discovered in 2004 -  2006 during archaeological expedition o f the 
Chemivtsi National University led by S. Pyvovarov. The main result o f the three-year examination 
o f the mosque foundations and its minaret was that experts learnt about the structure o f its 
basements and obtained valuable material from various chronological periods o f its existence.
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УДК 902(477X092)
Наталія АБАШИНА, Валентина КОРПУСОВА 

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ АРХЕОЛОГА В.П. ПЕТРОВА

Віктор Платонович П етров (літературний псевдонім  В. Домонтович, 
філософський -  Віктор Бер) -  визначна постать української гуманітарної науки, 
видатний мислитель, археолог, історик, етнограф, письменник, літературознавець, 
лінгвіст, фольклорист, філософ, культуролог, організатор науки. Він був одним із 
київських неокласиків, прозаїком серед поетів, створив новий для української 
літератури тип інтелектуальної філософської прози, першим запровадив в 
українській літературі жанр белетристичної біографії.

Його філософські, наукові та художні твори вирізняються нерозривною 
цілісністю, внутрішньою єдністю та оригінальністю авторської мови. Особливістю 
площини мислення В.П. Петрова було те, що в царині науки, прагнучи синтезу, 
він зосереджувався не на окремих науках, а на проблемах. Дві проблеми для 
нього були головними. Одну з них - “сучасний образ світу”, він розглядав в 
історіософському аспекті як проблему модерної філософії XX ст. Друга проблема 
-  “українознавство”, була теоретично й методологічно підпорядкована першій. 
Для її вирішення він проводив дослідження в різних галузях гуманітарної науки. 
Багато його думок випереджали й досі випереджають час, його твори, на думку 
Ю. Ш евельова (Ш ерех) “писані не для сучасників” [26, с. 118].

Привертає увагу дослідників сама постать В.П. Петрова, проте в його біо
графії існує багато невідомого. Ю. Ш евельов, який дуже шанував В.П. Петрова 
і близько знав його в повоєнні еміграційні роки, писав: “Петров був однією з 
найбільших, якщо не найбільшою інтелектуальною постаттю серед української 
еміграції, один із дуже небагатьох, хто міг би сказати своє слово в розвитку 
світової думки”. Але, визначаючи риси його вдачі, зауважував: “Найменше був 
Петров народним трибуном, промовцем чи педагогом”, підкреслюючи огиду 
В.П. Петрова “до всяких пояснень”, “до всякої педагогії'” [26, с. 115].

Як розуміти цю характеристику В.П. Петрова? Адже саме тоді на еміграції 
професор В.П. Петров займався викладацькою працею в українських вищих 
навчальних закладах і, взагалі, його педагогічна діяльність почалася значно раніше.

Початок педагогічної діяльності В.П. Петрова пов’язаний з кафедрою 
російської мови і літератури Київського університету Св. Володимира, на якій 
він в 1918 р. був залишений для підготовки до посади професора після закінчення 
відділу слов’яно-російської філології історично-філологічного факультету з 
дипломом 1-го ступеня. Ще в студентські роки, працюючи в семінарі професора 
М.К. Грунського, В.П. Петров виявив неабиякі здібності до наукової роботи. 
Згідно з тогочасними вимогами, професорський стипендіат в Київському 
університеті, крім виконання наукової роботи, мав розробиш дві обов’язкові лекції 
для студентів.
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Зараз важко визначити, які саме теми для цих лекцій обрав В.П. Петров. 
Можливо, ними були лекції тоді ж  надруковані, попри всі політичні обставини, в 
журналі “Голос жизни”: “Влияние “Преступления и наказания” Достоевского на 
“Павла Г’ Мережковского” (1918, № 6), “Поэма Блока “Двенадцать” (1918, № 11).

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 
(ЦДАМЛМУ) зберігаються уривки недрукованих лекцій В.П. Петрова і мате
ріали до них, які отримали від упорядників архіву умовну назву: “Російська поезія 
XIX ст. Курс лекцій” [21]. Серед цих матеріалів є уривки текстів лекцій, виписки 
стосовно життя і діяльності, а  також цитати з літературних творів різних авторів: 
М. Язикова, Є. Баратинського, К. Рилєєва, К. Батюшкова, М. Гнєдича, Ф. Тют
чева, О. Пушкіна, В. Жуковського, Д. Давидова, А. М айкова, О. Хом’якова,
A. Ахматової, О. Блока, І. Тургенева, Ф. Достоєвського, П. Мережковського та 
ін. Всі ці тексти є автографами, написаними російською мовою за старою 
орфографією, яку було скасовано в 1918 р.

На той час в університеті стало можливим вивчення української літератури, 
чому сприяли лекції В. Перетца, І. Огієнко, А. Лободи, М. Грунського, С. Зайцева 
та ін., які були вчителями В.П. Петрова.

З історії української поезії збереглося дві теми. Перша присвячена розвитку 
латинської церковно-християнської поезії V-XIII ст., котра, за висновком
B. П. Петрова, мала величезний вплив на українське (південно-руське) віршу
вання. В лекції автор вводить в обіг латинські церковно-християнські вірші, робить 
їх переклад, виявляє схеми тем, які розроблялися церковними латинськими 
поетами й згодом увійш ли в українську гімнографію  XVII-XVIII ст. Саме 
В.П. Петров першим в історіографії довів, що вплив середньовічної латинської 
церковно-християнської поезії на українське віршування був значшшим, ніж вплив 
тогочасної латино-польської поезії, яка в свою чергу має витоки знов-таки в тій 
самій поезії V-ХШ ст., і більшим, ніж вплив античної римської поезії [19].

Формам українського віршування XVI-XVII ст. була присвячена тема другої 
лекції [20]. На той час історію української поезії тільки почали досліджувати. 
Вона лише накреслювалася в окремих розвідках О. Потебні, І. Франка, М. Гру- 
шевського, тому тема лекції була найактуальнішою Як згадував В.П. Петров, 
доповідь “Форма вірш а в українському письменстві кінця XV II ст.” була 
виголошена ним на семінарі проф. С. Маслова ще під час навчання в університеті 
[5, с. 268].

Однією з характерних рис лекцій було акцентування уваги на особистості 
письменників. А наліз творчості письменників В.П. Петров поєднував з їх  
життєписом. До того ж, навіть в назвах відбилося, що розвідки про життя переду
вали аналізу творчості. Саме в такому аспекті він, ще студент, написав працю: 
“Н.М. Языков, жизнь и творчество” (40 д. а.), що була відзначена срібною 
медаллю й була використана для лекції на ту саму тему Згодом, в його дисертації 
доктора літературознавства (1930 р .) в назві праці “П антелимон Куліш у
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п’ятдесяті роки: Ж итія. Ідеологія. Творчість” (К., 1929) дослідження життя також 
передує.

Уривки ще двох лекцій підтверджують характеристику особи В. Петрова, 
як “з природи постійного і принципового опозиціонера” [26, с. 116]. Лекції 
присвячені письменникам, значення творчості яких заперечувала тогочасна кри
тика, а їх автентичність не сприймалася сучасниками. Це І. Тургенев і О. Хомя
ков. З цими авторами В.П. Петров мав внутрішній зв'язок. їх  об’єднувало ще 
одне -  християнство.

З огляду на сім'ю, можна стверджувати, що В.П. Петров отримав виховання, 
що відповідало нормам християнської етики. Він народився в родині священика. 
Батько Платон М ефодійович Петров, під час народження сина, в 1894 р., був 
священиком Тюремної Скорбященської церкви м. Катеринослава, потім викла
дачем гімназії в Одесі, а згодом священиком Холмського собору. З 25 жовтня 
1913 р. він викладав церковну історію в Київській духовній семінарії і невдовзі 
став її ректором. З 1920 р. до смерті в 1921 р. єпископ Уманський. Хрещеними 
батьками (“восприемниками”) Віктора Платоновича були кандидат богослов'я 
Антонін Вікторович Преображенський та Марія Мефодієвна Петрова, рідна тітка. 
Дід Віктора Платоновича М ефодій Наумович Петров також мав духовний сан 
[Ф. 243. -O n . 1. -  Од. зб. 190].

Лекцію, авторська назва якої “Характеристика Хомякова” [Ф. 243. -  On. 1.
-  Од. зб. 90], В.П. Петров присвятив поету, що був одночасно богословом, 
механіком, філософом, інженером, філологом, лікарем, котрого за життя сприй
мали неоднозначно. В.П. Петрова на цьому прикладі цікавила проблема неадеква
тного сприйняття сучасниками непересічної особистості, яка не вкладалася в 
меж і існую чого поняття про особу. В.П. П етров показав, що блискучий, 
парадоксальний, велетенський розум О. Хомякова був відкритий для всіх, душа
- не для багатьох, можливо тільки для самого себе, навіть ніхто не знав, чи є 
душа у нього. Цей висновок стосовно О. Хомякова може бути перенесений і на 
самого В.П. Петрова, який вочевидь зробив його одним з принципів свого життя.

І. Тургенева В.П. Петров аналізує не стільки як митця, скільки як мислителя, 
мудреця, філософа, котрий вирішував дві морально-філософські проблеми, одна 
з яких -  людина в її суто людському, інша - людина й природа. Власне бачення 
письменника автор підкреслив в назві лекції: “Человек, которого мучила 
бесконечность. О мудрости Тургеневской” [Ф. 243. - On. 1. - Од. зб. 90]. 
В.П. Петров доводив, що свої романи I. Тургенев підносив до рівня етико- 
філософських творів, шукаючи рішення моральних проблем, як Л. Толстой та 
Ф. Достоєвський. Дослідження другої проблеми “людина й природа”, привело 
В.П. Петрова до висновку, що ІЛУргенєв був людиною з особливим настроєм 
душі, людиною, яка пізнала тишу, проникла в сенс ім ’я Христового, званого 
“Світлом тихим”, що дає життя. Проблему “людина й природа” І.Тургенєв, на 
думку В.П. Петрова, вирішував таким чином, що після читання його романів
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залишається радісне почуття звільнення, особливий душевний настрій, назва 
якому “ТИША”. Таке глибинно - сутнісне філософсько-християнське сприйняття 
природи І. Тургенєвим, було співзвучне В.П. Петрову з молодих років до кінця 
життя, про що свідчить зокрема епістолярна спадщина [7; 17].

Незабаром народиться В. Домонтович, когорта письменників-філософів 
поповниться, бо, як зауважив В. Вернадський “...нельзя с помощью только ученья 
сделаться философом. Ибо основной чертой философии является внутренняя 
искренняя работа размышления, направленная на реальность, нас окружаю
щ ую ...” [3, с. 73].

М атеріали лекцій, які тільки готував чи викладав В.П. Петров (університет 
попри всі важкі обставини того часу все ж  був чинним), допомагають побачити 
високий рівень підготовки В.П. Петрова до професури, збагнути особливості 
його мислення і відчути його як особистість. В них наочно виявляється кредо 
В.П. Петрова спочатку опрацьовувати першоджерела, а потім на цій основі 
досліджувати певну тему на інтерпретаційному рівні. Його він сповідував усе 
життя і волів довести до студентів аби привчити їх до того ж. У своїх дослід
женнях, як на початку науково-викладацької діяльності, так і до кінця життя, 
B.IL Петров використовував першоджерела мовою оригіналу. До того ж він добре 
розумівся на культурі та історії християнської церкви як складової світової історії.

Після перемоги більшовиків в УРСР почалося впровадження нової системи 
освіти. В.П. Петров лишався на посаді стипендіата до закриття університету в 
березні 1920 р., а потім перейшов на ту саму посаду на Тимчасових вищих 
педагогічних курсах, на які було перетворено Київський університет і які існували 
протягом 1920-1921 років. Курси в свою чергу було реорганізовано з 1 вересня 
1921 р. у Вищий інститут народної освіти ім. Драгоманова (ВІНО), потім 
Київський інститут народної освіти (Ш О).

Реорганізовані заклади мали свої викладацькі кадри. У ВШ О В.П. Петров 
був співробітником асистентом відділу російської мови й літератури. На цій 
посаді він залишався до організації аспірантури в Київському Щ О. 8 листопада 
1923 р. В.П. Петрова було зараховано аспірантом відділу історії і літератури 
Науково-дослідної кафедри мови і літератури, якою керував А.М. Лобода(1923- 
1927 рр.) [2, с. 17-18]. Ці посади обумовлювали подальшу педагогічну діяльність 
В.П. Петрова, яка органічно поєднувалася з науковою працею.

За тих часів академічна посада аж ніяк не могла прогодувати людину. В 
1920-1921 рр. місто вмирало, Академія Наук конала, науковці шукали шляхів до 
фізичного виживання: “дехто виїхав за кордон, дехто, маючи зв’язки з селом 
або меншими містами, подавсь з Києва. Деякі науковці відклали книжки і 
перейшли на фізичну працю, бо тільки вона давала можливість щось заробити.” 
[23, с. 118]. Одночасно з науковими дослідженнями, іноді перериваючи їх, науковці 
займались педагогічною діяльністю в школах, гімназіях, семінаріях, курсах, котрі 
існували на утриманні слухачів, або батьків, бажаючих мати для себе, або для
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своїх дітей найкращих педагогів, професорів університету. В цих закладах 
професори отримували зарплатню, але на тривалий час роботи розраховувати 
не доводилося. Цей чинник обумовлював часту зміну місця вчителювання не 
тільки в Києві, але і поза його межами. Через все це пройшов і Віктор Петров.

В.П. Петров обрав вчителювання в учбових закладах (гімназії, семінарії, 
курси), які існували на утриманні батьків. Щ е в 1918/1919 та 1919/1920 навчальних 
роках він викладав російську мову у гімназії В.М . Ремезова, а в Учительській 
семінарії — українську мову й літературу. Одночасно, в 1919 р., викладав ще в 
чотирьох учбових закладах: на нуль -  семестрі для робітників при Київському 
університеті; на літературних курсах при Спілці письменників (до 1920 р. 
включно); на курсах для завідувачів дитбудинками Наркомсобезу, а також був 
інструктором, членом колегії об'єднання дитбудинків Лук'янівки при губсобезі 
[2, с. 18].

Певно, В.П. Петров співчував і намагався допомогти дітям, зокрема тим, 
що опинилися без батьків, бо на власному досвіді, хоча і частково, знав проблеми 
такої дитини. За спогадами Є.В. М ахно, мати Віктора Платоновича померла, 
ш ли йому було три рочки. Він добре розумів дигячгу психологію, різницю дитячого 
й дорослого сприйняття життя. Він писав в листі до Софії Федорівни Зерової 18 
квітня 1955 р.: “Я, продолжая работать, взглянул в окно, где лежит почерневший 
снег и желтая мокрая дорожка, и подумал: “Вот таковы взрослые люди, им 
нужен вагон поезда, море, палуба парохода..., а если ты детеныш, то тебе 
достаточно тянуть повозочку “за собою на веревочке” или же пускать лодочки 
на талой воде, которая струится вдоль улицы!” [7, с. 114]. Без розуміння дитячої 
психології не було б створено правдивого образу Ірці в “Докторі Серафікусі”. 
У похилому віці у себе вдома під час відвідин М аргарита Калинович, яка 
приходила з онукою, Віктор Платонович помічав нудьгування маленької дівчинки 
Люсі, на яку не звертали уваги жінки, й залишивши працю над рукописом, 
розважав її [6, с. 89].

1920-1923 рр. були для життя Києва страшною добою, яку В. Домонтович в 
1948 р. змалював в “Болотяній Цукрозі”. У Києві “голод почав відчуватися ще в 
грудні 19 року, поволі він збільшувався й свого апогею досягнув у травні і червні
20-го. Село довкола було сите, мало, як то кажуть хліб і до хліба. М істо було 
ізольоване й замкнене. На шляхах під Києвом стояли “заградиловки”, що їх 
завданням було не допустити до Києва довозу продуктів, які були потрібні для 
фабричних центрів і армії й підлягали реквізиції на селі в порядку “продрозверстки” 
[5, с. 290]. Як згадує В.П. Петров, на противагу вмираючому місту оживало 
село, яке “хотіло мати свою школу й інтелігенцію, поставлену в матеріальну від 
нього залежність. Економічно дужче на даному етапі від міста, воно вже не 
задовольнялося народним учителем з освітою , щонайбільше, вчительської 
семінарії. Воно хотіло мати у себе на праці професорів Університету, найкращих 
педагогів...” [5, с. 290-291]. І найкращі педагоги змушені були йти до села.
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У 1920/21 навчальному році В.П. Петров завідував Горобіївською семи
річною школою Канівського повіту. В 1922/23 навчальному році, заступивши 
Ю. Клена, вчителював в новозаснованій гімназії в Баришівці Київського повіту. 
Тут В.П. Петров викладав французьку й німецьку мови, М. Зеров -  історію, 
І. Б ілик -  математику. Саме цей період ж иття В .П . П етров змалю вав у 
“Болотяній Лукрозі” . В наступні 1923 /24,1924 /25 навчальні роки В.П. Петров 
викладав російську мову в старших групах київської другої залізничної школи [2, 
с. 18-19].

Свідчення того, що В.П. Петров добре розумів значення шкільної освіти 
для суспільства, міститься і в його рукописі “Полемика, вызванная “хлебо
поклонной ересью” в Москве и приемы полемики” [20]. Він розглядав церковний 
рух богословські суперечки, так звану “хлібопоклонну ересь” допетровської 
епохи, кінця ХУП ст., коли Україна вже була у складі Росії. Загибла Візантія 
нав’язала М осковії роль третього Риму, до якої та ні в ж ом у вимірі (культурном}' 
економічному та ін.) не була готова. Суперечки й одночасно народний рух прий
няли такий велетенський розмах, що “вспомнили А нтихриста и в смутах, 
возбужденных спором, увидели все признаки конца мира” . В.П. Петров зазначав, 
що за богословськими суперечками стояло змагання двох партій: “старомосков
ской, греческой, оф ициальной, консервативной и латинской, киевской, 
прогрессивной”. Сутність їх боротьби полягала в тому, що “победа одного взгляда 
или другого ознаменовала бы победу сторонников греческой или латинской 
культуры, а следовательно и школьной образованности, победу одного из двух 
богословских направлений греческого святоотеческого или латинского 
схоластического, далее рационализма или мистицизма, византийских или 
европейских тенденций в живописи и литературе и, наконец, мировоззрения 
средневекового или же созданного эпохой Возрождения” .

3 1925 року В.П. Петров вже повністю переключився на працю в системі 
Всеукраїнської академії наук, в якій він почав працювати з 1919 р., виконуючи 
обов’язки секретаря Комісії для складання історичного словника, а з березня 
1924 р. на посаді секретаря, а згодом (з 1927 р.), керівничого Етнографічно- 
фольклорної комісії [2, с. 18-19]. Отже, 1918-1925 роки становлять перший, 
восьмирічний період педагогічної діяльності Віктора Платоновича Петрова.

Другий період педагогічної діяльності В.П. Петрова охоплює чотири роки в 
повоєнній Німеччині (Баварії) -  1945-1949 рр. і пов’язаний з вищою школою 
української еміграції в західній зоні Німеччини. В.П. Петров -  професор декількох 
українських вузів: Православної Богословської А кадемії Ж П Ц , Українського 
технічно-господарського інституту (У 1 1 1) в Реґенсбурзі, продекан філософського 
факультету Українського Вільного Університету в Мюнхені. Викладав філософію, 
у тому числі, філософію історії, українознавство, зокрема, етногенез українського 
народу. Крім того, він займався різноманітною письменницькою і науково- 
організаційною роботою один із засновників, член правління, автор Мистецького
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Українського Руху (МУР), автор і редактор періодичних видань, співробітник 
Української Вільної Академії наук (УВАН) та Енциклопедії українознавства.

Іван Розгін (1897-1972 рр.) -  біолог, колишній співробітник Інституту 
експериментальної біологи та патології ім. О. Богомольця в Києві, згодом 
викладач Богословської академії Ж П Ц  в М юнхені, характеризуючи діяльність 
В.П. Петрова в різних інституціях української еміграції, стверджував: “У всіх 
цих установах В.П. Петров виявив себе чесним активним науковцем, добрим 
патріотом, ш анований всіма студентами, всіма колегами-викладачами та 
адміністраціями всіх цих установ. Для всіх цих вищих шкіл і наукових установ 
він був справжньою прикрасою, ним всі пишалися, бо вважали за велику честь 
мати такого вченого серед своїх членів” [2, с. 12].

Н а той час в знищ еній Німеччині в українських навчальних закладах 
професори не мали змоги готувати нові курси або семінари, бо бракувало 
бібліотек, не було лабораторій. Як згадує Ю. Ш евельов, викладачі “Перебивалися 
тим, що зберегла пам’ять із довоєнних курсів, або записками там, де вони 
зац іліли .... А  бажання вчити і вчитися було, були живі контакти поколінь...” [25, 
с. 250].

Еміграційні науковці були різного штабу, як справжні, так і ті, хто вважався 
або претендував на таке звання. З останніми В.П. Петров вів боротьбу, хоча це 
було не в його стилі. За спогадами мовознавця, колишнього професора Полтав
ського ІНО, згодом української Богословської академ ії УАПЦ в М юнхені 
Г. Ващенка (1878-1967): “Не будучи ректором академії, Петров був її фактичним 
диктатором. На зборах професорської ради всі питання розв’язувалися так, як 
цього бажав Петров. Іноді доходило до скандалів, але Петров настоював на 
своєму" [2, с. 12]. Інший очевидець цих скандалів І. Розгін пояснює, в якому 
питанні була непоступливість Віктора Петрова він виступав проти надання групі 
осіб звання доктора honoris causa. І. Розгін  вваж ає, що в тому випадку 
В.П. Петров мав рацію [2, с. 12].

Наполегливість В.П. Петрова в розв’язуванні на зборах професорської ради 
педагогічних питань пояснюється його протистоянням загальній тенденції 
депрофесіоналізації, яку він чітко бачив, та високими вимогами до християнських 
пастирів людських душ й взагалі до української інтелігенції, що опинилася за 
кордоном.

В.П. Петров казав своє слово на світовому рівні не тільки в царині літератури, 
але і філософії. Це добре розумів І. Розгін, фах біолога та площина мислення 
якого дозволили стверджувати, що “... лише В.П. Петров у своїх працях піднявся 
на рівень кращих європейських філософів-природників у трактуванні ідеалістичних 
проблем, тобто у боротьбі з сучасним матеріалізмом” [2, с. 12]. Це твердження 
І. Розгіна важливе не тільки для високої оцінки праці В.П. Петрова; воно вказує 
на те, які думки впроваджував В.П. Петров в своїх лекціях, з якої точки зору він 
розвивав свої ідеї (як філософ-природник).
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Конкретніше про це дізнаємося у Г. Ващенко, який звернув увагу, що 
В.П. Петров, не бувши богословом, взявся читати в Академії патрологію -  розділ 
християнського богослов’я, присвячений вивченню біографій і творів діячів 
християнської церкви. Проте, на його здивування, в конспекті одного із студентів 
“не йшлося навіть згадки про Отців Церкви: йшла мова про кризу метафізики і 
фізики, те, про що писав Петров в українських журналах на еміграції” [2, с. 12]. 
М аються на увазі статті: “Християнство і сучасність”, “Сучасний образ світу. 
Криза клясичної фізики”, “Історіософічні етюди”, “Екскурси в мистецтво”, “Наш 
час, як він є”, “Проблема епохи” та ін. Саме вони дають можливість уявити 
зміст лекцій та напрямок думок В.П. Петрова в Богословській А кадемії Ж П Ц .

Лекції проф. В.П. Петрова з курсу патрології фактично були спрямовані на 
дослідження історії християнства, як наукової дисципліни. Він справді не був 
богословом, але розглядав християнство як найвищу людську цінність. Це 
безперечно випливає з його історіософії. Чи не найголовнішим є те, що В.П. Пет
ров визначав свою філософію саме як історіософію. Підкреслимо, що філософ
ський термін “історіософія” вже передбачає створення всього сущого Деміургом. 
Авторське визначення відобразилося в автентичній назві статті: “Історіософічні 
етюди” й неодноразово повторюваного в різних статтях прикметника “історіосо- 
фічний” [8; 9].

У статтях і відповідно ним в лекціях В.П. Петров впроваджував власне 
бачення сучасного світу, яке ґрунтувалося на новітніх досягненнях науки [24]. 
Він, інтегрований в європейську культуру й науку, мислив категоріями модерної 
філософії XX ст., яка пов'язана з модерною, квантовою фізикою, був одним із 
тих, хто створював цю філософію.

Провідною філософською тезою концепції пізнання історії, за B.IL Петровим, 
є твердження розчленованості історії як потоку людського буття на окремі 
градації часу епохи, які самодостатні в собі: “Коли ми говоримо про епоху, це 
значить: ідеї історичної безперервності в часі протиставляється ідея перервності, 
ідея повторювання, уявлення повторюваних кінців і початків. Історичний процес 
не становить собою безперервного потоку бування. Цей потік розчленовується 
на певні часові відтінки історії, на градації часу, на ступеневі послідовності, що 
кожна з них - у  своїй відокремленості від інших, як від тих, що їх попереджають, 
так і від тих, що її заступають, -  тяжить до себе. Є самодостатня в собі” [18, 
с. 89-90].

З контексту робіт В.П. Петрова випливає, що епоха -  це певна стадія роз
витку людства, структурна цілісність, що характеризується сталим співвідно
шенням взаємно зумовлюваних форм господарства і суспільних інститутів та 
культурних феноменів.

Саме ця проблема -  проблема зміни епох цікавила В.П. Петрова і розробля
лася ним на еміграції. Проголошуючи дискретність історичного буття, зречення 
уяви постійного прогресу, поступу, В.П. Петров заперечував творчу самодостат
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ність часу в історії: “М и не віримо в творчу самодостатність часу, в те, що 
кількісне, хронологічне нагромадження часу само собою й з себе породило нову 
якість. Ні дві тисячі років, ні десять тисяч років, прожитих людством, не зробили 
його ні кращим, ні розумнішим. Час сам по собі нічого не поліпшує. Час не є 
однозначний сам собі. В часовій історії є моменти творчого піднесення, але є й 
перебої, мертві точки” [1, с. 34]. В.П. Петров відкидав ідею єдиної і загальної 
цивілізації, що розвивається за універсальним і завжди тотожнім собі принципом 
лінеарного поступу; супротив неї історія з погляду перервності виглядає зовсім 
інакше: “Хронологічна наступність епохи ще не гарантує її вищості супроти 
попередньої. М и не віримо ні в хронологію, ні в час: кожна наступна епоха в 
історії етносу може бути вищою, але може бути і нижчою. ... Нам дуже важко 
зректися уявлень поступу” [1, с. 33].

Сучасність надала змогу В.П. Петрову розкрити те, що відбувалося в 
давнину: “І тепер, за наших днів, у  суворих випробувань революцій, у руїнах двох 
світових воєн, що стали тотальними, в спустошеннях бомбардувань, у  досвідах 
державних струсів, в експериментальних знищеннях мільйонів, у пляновому 
регляментуванні голоду, тереневого простору й переселюваних людських мас 
ми пізнаємо, що теза про зміну епох не є жадною абстракцією містика або 
доктринера, а наочною істиною, суцільно втіленою в нашу сучасність” [18, с. 90].

Середньовіччя першу епоху християнства послідовно, в декілька етапів, 
заступила епоха Нового Часу. В свою чергу, епоху Нового Часу в XX ст. засту
пила інша епоха, назви якої ще немає, тому що для неї потрібна часова дистанція. 
В.П. Петров умовно називає їх “Наш час”, або “Наш а доба” . Назву “Доба 
атомової енергії'”, що була запропонована тоді на Заході, він вважав неточною, 
бо вона лише частково відображ ає градацію  часу, що почалася. Людина 
сприймає дійсність через ідеологію. Догмою Середньовіччя був теологізм, хрис
тиянська віра. її послідовно заперечила ідеологія Нового Часу гуманізм. Ідеологія 
“Нашої доби”, на думку В.П. Петрова, має багато спільного з Середньовіччям 
реабілітує те, що дискредитував і зневажив гуманістичний Новий час, а  саме, 
суспільне значення християнства. Але В.П. Петров рішуче застерігав говорити 
про пряме ототожнення Середньовіччя і “Нашого часу” [1].

В.П. Петров послідовно доводив, що людство прийшло до загрози власного 
самознищ ення внаслідок ігнорування розвитку духовних сил, які є більш 
могутніми, ніж технічні. Ці положення розглядаються в статті “Християнство і 
сучасність”, яка друкована через два роки по закінченню Другої світової війни, 
війни “з а  с в і т о г л я д о в у  д о л ю  с в і т у ”, війни що найбільш виявила 
“р у ї н н и ц ь к у  с и л у  і д е о л о г і ї ...”, властивої “тоталітаризму, у формі 
націонал-фашізму, як рівнож і у формі большевізму”. Ця війна й ідеологічна 
доктрина була послідовним висновком з усього попереднього розвитку [13].

Зміну епох людина не помічає: “особиста трагедія кожного з нас, трагічність 
долі всього теперешнього людства полягає в тому, що ми ... і все людство в
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цілому, продовжуємо жити уявленнями й поглядами попередньої епохи, тоді як 
дійсність не має вже нічого спільного з цими поглядами і уявленнями” [1, с. 34].

З частини його курсу в У ТП  студеній видали циклостилем один розділ 
“Походження українського народу”. Передрук його в Україні здійснено в 1992 р. 
унікальність цієї праці полягає в тому, що лише вона збереглася повністю і 
уможливлює уявлення про методику викладання автора. З огляду на зауваження, 
що це шоста частина курсу, легко вирахувати, що весь курс складався приблизно 
з 50 годин, а отже був розрахований на один семестр.

Згідно своєї методології В.П. Петров створив нову етногенетичну концепцію, 
яку назвав конкретно-історичною. Згодом основні положення цієї концепції були 
викладені вченим в монографії “Етногенез слов’ян” [14].

Зміст відповідає типу лекції проблемного характеру із дотриманням вимог 
високого науково-теоретичного рівня. Структура чітка: є "Вступні зауваження", 
основна частина розподілена на підрозділи, в заключній частині розглядаються 
антропологічні особливості українського народу. В тексті чітко сформульована 
проблема. Матеріал викладено лаконічно, в чіткій логічній послідовності за однією 
схемою. Історіографія чітко відокремлена від авторської позиції. М етодологічна 
основа лекції подана за модерною (некласичною) філософією, фактографічна -  
з максимальним використанням наявних на той час матеріалів.

З метою активізації пізнавальної діяльності студентів в лекції використано 
метод “роздумів вголос”, за яким викладач показує увесь хід думок, що ведуть 
до розв’язання проблеми. М ова лекції наукова, але не перевантажена терміноло
гією, доступна для конспектування. Її легкість, образність, часом подібність до 
тексту з красного письменства (окремі моменти сприймаються як художні 
замальовки) дають уявлення про методику читання лекції, педагогічну майстер
ність В.П. Петрова, використання ним прийому емоційного впливу на аудиторію.

У “Вступних зауваженнях”, окреслюючи коло джерел, В.П. Петров зазначав, 
що у  дослідженні проблеми етногенезу вирішальне слово належить не історикам, 
а дослідникам, що вивчають передісторію, тобто археологам. Але довільне, без 
врахування свідчень писемних джерел, етноісторичне тлумачення археологічної 
культури В.П. Петров вважав неприпустимим. Звідси його критичне ставлення 
до ретроспективного методу, оскільки за подібністю  окремих елем ентів 
діахронних культур можуть стояти явища різного порядку.

В.П. Петров підкреслював, що лише заглиблюючись в найдавніїпі періоди, 
досліджувані на підставі археологічного матеріалу, можна розв’язати питання 
про походження українського народу. А отже у  лекції вчений максимально 
використав матеріали з досліджуваних ним у  передвоєнні роки археологічних 
пам’яток та опрацьовані під час підготовки корпусу пам’яток полів поховань, 
коли він був завідувачем відділу дофеодального періоду в Інституті археології 
АН УРСР.
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Зважаючи на значний фактичний матеріал, що міститься в лекції, та оригі
нальність авторської концепції, стає зрозумілим, чому студенти були зацікавленні 
у виданні цього тексту навіть своїм коштом.

В.П. Петров зазначав, що важке і тривале накопичення матеріалів дозволило 
тепер перейти до деяких попередніх підсумкових узагальнень. Вчений окреслив 
три взаємопов'язані проблеми, що будуть розглядатися в лекції: “...розподіл історії 
і передісторії України за епохами, хронологічне визначення ідах епох і аналіз 
етногенетичних процесів, що відбувалися на Україні, в межах окремих епох та в 
історичній послідовності процесу зміни цих епох” [ 15, с. 10].

Структура лекції відповідає теоретичним засадам концепції. Кожний з п ’яти 
розділів являє собою характеристику окремої епохи, починаючи з трипільської. 
Виклад матеріалу ведеться в чіткій логічній послідовності за однією схемою, 
що дає змогу зіставити і порівняти основні ознаки кожної епохи.

Керуючись принципом історичної конкретності дослідження, В.П. Петров 
покладався на фактографічну основу історичного процесу, зважав на факти і 
аналізував свідчення джерел. Виходячи з кількості пам’яток, визначалась кіль
кість населення, а отже і ступінь освоєння території. Топографія і тип пам’яток 
та особливості клімату відповідної доби дозволили зробити висновки про розвиток 
господарства, насамперед, хліборобства і скотарства. Характеристика соціальної 
структури базується також на аналізі поселень та типів жител. Д етально 
розглядаються окремі категорії матеріалу, зокрема, кераміка. Останній розділ 
лекції присвячений аналізу антропологічних матеріалів, що дає змогу В .П. Петро
ву співвіднести расово-генетичний і культурно-історичний процеси.

Зміна епох розглядалася вченим в контексті світової історії. Вважаючи 
античну епоху однією із стадій європейської історії і розглядаючи історію України 
в загальноєвропейському контексті, В.П. Петров зазначав, що сенсом античної 
епохи в історії України була взаємодія місцевого населення з античним світом, 
внаслідок чого утворюється “варварський” варіант античної культури. Кількісне 
зростання населення, технічний прогрес, виникнення товарного господарства і 
великих виробничо-ринкових центрів -  все це свідчення того, що “варварський 
світ” в Ш-IV ст. в своєму розвитку почав досягати того технічного рівня, на 
якому в умовах рабовласницької економіки стояв “римський цивілізований світ”. 
На думку В.П. Петрова, вирішальну роль у  цьому процесі відігравали економічні 
зв’язки. Господарство України в цей період включається в економічну систему 
античного світу. Цей процес в тих же формах і складових елементах однаково 
відбувався в Центральній і Східній Європі [15, с. 72-84].

Античну добу в історії України заступає слов’янська, ґрунтовно відмінна 
від попередньої. В житті людності Наддніпрянщини відбувається злам, який 
В.П. Петров пояснював зміною історичної ситуації, зміною всієї системи 
соціально-економічних і культурних зв’язків, що супроводжували загибель 
цивілізаційного центру-Рим ської імперії [15, с. 84-86].
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В.П. Петров будував свій аналіз на протиставленні епох, підкреслюючи, що 
епохи не лише заступали одна одну, а й протистояли одна одній. Зміна епох, їх 
відмінність, на думку вченого виникають внаслідок “заперечення”, перетворення 
об'єкта в свою протилежність. Тому порівняння античної епохи із скіфською, як 
потім із наступною слов’янською, у  нього має вигляд протиставлення.

Проте вчений наголошував, що епохи не замкнуті у своїй самодостатності. 
Криза - це не лише кінець епохи, а й початок іншої. Кожна наступна епоха виростає 
з попередньої. В.П. Петров зазначав: “ ...поруч з процесами знищення, відтиску
вання, переселення, міграції мали місце також процеси дифузії, деформації, 
успадкування, засвоєння. Не лише виключення, але й включення. Був розрив, 
але й був стик” [15, с. 38].

В.П. Петров виходив з того, що категорія етносу є позаепохальною наддо- 
бовою: “Буття народу переступає межі окремих епох” [15, с. 9]. У житті етносу 
він розрізняв антропологічно-генетичну й культурно-історичну спадщину і 
наполягав на тому, що “ .. .треба виразно відокремиш  лінію культурно-історичних 
традицій і етнічних зв’язків” [15, с. 23].

В.П. Петров наголошував, що в хронологічних рамках епохи відбуваються 
процеси, які притаманні саме цій епосі. Це стосується і етногенетичних процесів, 
аналізу яких присвячені окремі розділи, що в цілому підпорядковані проблемі 
походження українського народу. Учений наголошував, що треба відокремити 
лінію культурно-історичних традицій, що притаманні етнографічній культурі 
українського народу як народу хліборобського, і етнічних зв’язків [10]. Тобто 
етнічний процес розглядався вченим не лише з точки зору генетичних зв'язків, а 
й дискретності та переходу до нового стану.

Так, викладаючи питання зв'язків трипільської культури з сучасністю, які 
начебто впадають у  вічі завдяки виразним господарчим і народномистецьким 
традиціям, В.П. Петров підкреслював, що “ ...між нами й людністю неолітичної 
України лежить кілька перейдених нашими предками епох, кілька етапів етнічних 
деформацій, ступнів розвитку, оформлюваного в проявах різних, часто проти
лежних тенденцій розвитку і одночасно пережитих криз.

Ми повинні зважити, що наша автохтонність на нашій землі не була плодом 
і наслідком лише самої біологічної зміни й біологічного відтворення поко
лінь...”^ ,  с. 25].

Цікаво, що письменник проглядає не лише у літературному стилі викладу, а 
й у образності мислення ученого. Окремі момента сприймаються як художні 
замальовки. Наприклад, така: “...умови життя в цей післятрипільський період 
різко змінилися. Зникла безпека, яка досі дозволяла селитися на відкритих місцях 
і не боронитися. Погроза небезпеки звисла над людністю. Ця небезпека зробилася 
сталою. Носії шнурової кераміки мусили весь час стерегтися. Вони жили в стані 
постійної тривоги” [15, с. 29].
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Цією роботою був фактично започаткований новий дискурс історії давніх 
слов’ян, що Н.М. Кравченко визначила як “історичну археологію”. Для цього 
дискурсу характерним є аналітичний підхід до всіх видів джерел, методологічне 
осмислення не лише писемних джерел, а й функціонального і соціокультурного 
змісту пам’яток матеріальної культури, розуміння археологічної культури як 
історико-соціального феномена, решток діяльності окремого етносу (народу) [11, 
с. 180-181].

Отже, аналіз нині відомих лекцій обох періодів викладацької діяльності проф. 
В.П. Петрова доводить, що лекції мали авторський, проблемний характер та 
високий науково-теоретичний рівень, відповідаючи усім тогочасним і нинішнім 
вимогам.

Педагогічна праця не була для В.П. Петрова маргінальною діяльністю через 
обставини життя -  чи то вчителювання задля заробітку, чи то намаганням отри
мати професорську посаду, яка збігалася з науковою працею. Невипадково тема 
“Вчитель -  учень” мандрує у нього з тексту в текст, випробовується в різних 
контекстах, тому що вибір теми для В.П. Петрова майже ніколи не був випадко
вим, він вміщував свою біографію між рядками чужих та надавав великого значе
ння передачі наступному поколінню культури, знань. Тема “вчитель -  учень” 
присутня в кожному з його трьох романів, в деяких оповіданнях, в белетризова
ному біографічному романі, в науковій розвідці. їх  головні герої -  чоловіки були 
вчителями, їх деякі біографічні факти збігаю ться з авторськими.

У романі "Без ґрунту" показано два покоління вчителів -  учнів: старше -  
Степан Трохимович Л инник- видатний майстер, академік, викладач, професор 
Академії М истецтв в Петербурзі та його учень Ростислав М ихайлович студент 
петербурзького університету, який, за сполученням, одвідував класи Академії 
М истецтв. Учень виростає до вчителя Ростислав М ихайлович стає вчителем 
по М истецькому інституту Івана Васильовича Гулі.

Інш ій герой В асиль Х рисанф ович Комаха -  С ераф ікус (“Д октор 
Серафікус”): “Бажання й інтереси Комахи ніколи не виходили за рамки лекцій, 
курсів, тем для студентських доповідей, карток, виписок, нотаток, нових книжок, 
видавничих проспектів, шрифтів, форматів, палітурок, скриньки з оголошеннями 
про засідання в будинку Академії, вітрини з новими книжками у книгарні 
“Книгоспілки”, крамничок букіністів та їхнього книжкового барахла” [4, с. 35]. 
“Скінчивши термін професорського стипендіятства року 1916-ого, він склав 
магістерські іспити і, зачитавши дві вступні лекції, був допущений викладати 
необов'язковий курс на історично-філологічному факультеті Київського Св. 
Володимира Університету на правах приват-доцента” [4,с. 103-104]. Як і авторові, 
Комасі, професору 2-ого розряду, довелося викладати у  Київському ШО.

У романі “Дівчина з ведмедиком” Іполит Миколайович Варецький -  інженер 
- хімік, “мріяв про дисертацію” й для заробітку в голодні 1922-1924 роки викладав 
в трудшколі, профшколі й технікумі й давав приватні лекції в родині Тихменєвих.
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Герой оповідання “Князі” в 1921 р. викладав історію в районній трудовій 
школі, раніше, “перед революцією він був директором приватної гімназії в Києві; 
тепер, тікаючи із зголоднілого міста, переїхав на село.” Прототипом цього 
літнього і досвідченого педагога з імпозантною зовнішністю старого народо
вольця, вірогідно, був М. Симашкевич, що був директором Баришівської гімназії, 
коли там вчителював В.П. Петров, а перед революцією Симашкевич був учите
лем гімназії В Л . Науменка в Києві, в 1918 р. директором департаменту середніх 
шкіл М іністерства освіти, про що згадує В.П. Петров в “Болотяній Лукрозі”.

“Він і вона -  учитель і учениця... Він - Микола Іванович Костомаров, учитель 
Київського зразкового для шляхетних дівчат пансіону m-me Де-М альян; вона - 
Аліна Крагельська, учениця випускного класу...” -  так починає романізовану 
біографію М. Костомарова (“Аліна і Костомаров”) В. Домонтович. Знов та сама 
тема. Її знаходимо і в його науковій розвідці “Особа Сковороди”, вчитель -  
Сковорода, учень -  Ковалинський [ 12; 16]. Говорячи про тему “вчитель -  учень” 
в художній прозі В. Д омонтовича, не можна обминути його оповідання 
“Апостоли”, де Христос -  Вчитель, учні -  апостоли. Цей твір можна розуміти 
на свій кшталт, але безперечне одне, названа тема для В.П. П етрова мала 
знаковий статус.

За спогадами всіх, хто знав Віктора Платоновича як в еміграції, так і в 
М оскві 50-х років та Києві 60-х, він ніколи не сперечався з тими, хто мав іншу 
площину мислення, ніж він. Йшлося про науковців з усталеними поглядами і 
стереотипами мислення, на відміну від молоді, яка легко сприймає нове. Віктор 
Платонович тому й залишався неформальним вчителем тих небагатьох молодих 
вчених, які самі тягнулися до нього. Таку молодь він підгримував, запрошував 
“на чай” до дому. Головним у спілкуванні з Віктором Платоновичем був напрямок 
його думок, глибина осягнення ним наукових проблем. Він завжди давав багато 
порад, вчив коректності щодо методики дослідження першоджерел, правильному 
використанню термінології, вказував на конкретні матеріали, які не помітив при 
дослідженні теми молодий вчений і які доцільно дослідити далі. Він допомагав 
молоді, навіть дозволив Н. Кравченко, В. Неприній друкувати матеріали з своїх 
археологічних розкопок.

На перший погляд здається, що це тло звичайної наукової праці, проте, якщо 
це так, то воно є не у всіх. Доречно взяти до уваги ще вік, стан здоров’я й фунда
ментальні наукові дослідж ення з археології, етногенетики, мовознавства, 
фольклору, історії, щоб зрозуміти, що Віктор Платонович залишався вчителем 
до кінця життя.

Він вчив, а не повчав. Користуючись означенням В. Домонтовича (“Без 
ґрунту”), кожен, хто мав щастя спілкуватися з Віктором Платоновичем, може 
сказати: "Можливо, що я взяв од нього далеко менше, ніж  він міг дати мені, але 
це вже була моя провина, а не його” .
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Nataliya ABASHINA, Valentyna KORPUSOVA 

T h e u n k n o w n  pages o f b io g ra p h y  o f a rch aeo lo g ist V.P. P e tro v

Summary
The article deals with the unknown pages o f biography of archaeologist V.P. Petrov. He is 
known under a literary pseudonym as V. Domontovich, philosophical pseudonym as Victor 
Ber. It is a prominent figure of Ukrainian humanitarian science, prominent thinker, archaeologist, 
historian, ethnographer, writer, literary critic, and linguist, specialist in folklore, philosopher, 
and science organizer. He was one o f Kievan neoclassicisms, by a prose writer among poets, 
created the new for Ukrainian literature type of intellectual philosophical prose, and inculcated 
the first in Ukrainian literature the genre of fiction biography.
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УДК 902(477X092)
Олександра ПАХАРЄВА

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В.Б. АНТОНОВИЧА 
У ПЕРВІСНІЙ АРХЕОЛОГІЇ

В. Б. Антонович -  видатний український історик, археолог і громадський 
діяч, професор Київського університету Святого Володимира.

Поляк за походженням, він втілював у собі риси характеру, які Л. Нідерле 
(чеський славіст) визначав ж  прикмету європеїзованого слов’янства: товарись
кість, лю б’язність, впертість в досягненні поставленої мети, толерантність 
стосовно думок інших, а головне -  відсутність проявів інтелектуальної зверхності 
[10, с.6].

Народився В. Б. Антонович 6 січня 1834 року. Навчався в пансіонаті та 
другій одеській гімназії. Особливу увагу майбутній вчений приділяв вивченню 
мов і географії. За спогадами Катерини М ельник-Антонович, наприкінці 90-х 
років в російській пресі стали часто обговорювати питання про створення кафедри 
географії при кожному університеті й Антонович, серйозно надумував отримати 
магістерський ступень з цієї дисципліни за кордоном, щоб отримати кафедру в 
Київському університеті [19, с.67]. Але вищу освіту він здобуває на медичному 
факультеті Київського університету. Як зазначає Ляскоронський в своїй статті, 
Антонович обирає медицину на прохання своєї матері, бо вступити на історико- 
філологічний було важко [17, с.53]. Результатом природничої освіти, можна 
вважати перехід дослідника на позиції позитивізму. Позитивісти вірили в прогрес 
і силу науки, в яких вбачали засіб підкорення природи людині. В основі цього 
лежало пізнання законів природи і суспільства, які наука вже відкрила, або скоро 
відкриє. Віра позитивістів в силу людського розуму значно розширила сферу 
людського пізнання і призвела до утворення нових наукових галузей, таких як 
антропологія, археологія, соціальна та національна психологія, дисципліни які на 
Украйні розвивалися свого часу завдяки Антоновичу [10, с.Ю].

Здійснити свою мрію вченому все ж вдалося: він закінчив історико- 
філологічне відділення університету і в 1863 році почав працювати канцелярським 
чиновником в Канцелярії Герал-Губернатора у тимчасовій комісії з розбору 
древніх актів. 18 лютого 1870 року радою університету Святого Володимира 
Володимир Боніфатієвич отримав ступінь магістра російської історії після захисту 
роботи «Последние временна козачества на правой стороне Днепра по актам с 
1679 по 1716 год» і в цьому ж  році отримав посаду доцента на кафедрі російської 
історії. Вже через 8 років він отримав ступінь доктора російської історії за роботу 
«Очерк великого Княжества Литовскаго» і був обраний ординарним професором 
при кафедрі російської історії університету Святого Володимира [3, с. 128-129].

Праці з археології не стоять окремо в його науковому доробку, а навпаки, 
вони у тісному зв’язку з його історичними та етнографічними працями. Результати
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своїх археологічних досліджень він друкував у «Киевських Уриверситетских 
известиях», «Киевской старине», або в «Трудах Археологических съездов» та 
інших. Особливо уважно Антонович підбирав матеріали для археологічних 
виставок, що завжди проходили під час з ’їздів, готував реферати, брав участь у 
наукових дискусіях, проводив із членами з ’їздів наукові екскурсії околицями. 
Складенні ним археологічні мали Київської та Волинської губернії докладно 
знайомлять нас з минулим цих районів, містять багато фактичних відомостей і є 
наслідком багато літньої роботи вченого [18, с. 88-89].

У 1906 році з нагоди 35-літнього ю вілею  проф есорської д іяльності 
В.Б. Антоновича у  київському університеті мав вийти збірник присвячений йому 
«Сборник статей посвященных русской археологи, истории и истории словес
ности», але він нажаль не був надрукований. Згідно Д. Багалію  [3, с. 126] там 
були вміщ енні праці Н .П . Даш кевича, М .Ф . Сумцова, Д .Я . С амоквасова, 
В.Ю . Данилевича та ін.

Початок археологічної діяльності В.Б. Антоновича пов’язаний з дослідже
нням пам’яток палеоліту. На початку 80-х рр. XIX ст. у Східній Європі були 
відомі лише чотири палеолітичні стоянки: дві в Росії в околицях села Карачарова 
Володимирської губернії та біля села Костенки Воронезької губернії, й на Україні 
-  біля села Гінці, що на Полтавщині та на березі Дністра в околицях Кам’янця. 
В.Б. Антонович брав участь у розкопках Карачарівської стоянки у 1874 році, 
яку організував і проводив російський археолог граф Олексій Сергійович Уваров 
[13, с. 345].

У 1884 р. В.Б.Антонович, готуючись до Одеського VI-го Археологічного 
з ’їзду, відкрив у м. Оіуцениці Ушицького повіту на Поділлі палеолітичну стоянку, 
де виявив окремі кістки та бивні мамонта разом з кремінними знаряд дями [12, 
с. 13]. Уваров в своїй праці «Каменный период» (1885) дає перелік знахідок 
мамонтових кісток на території Європейської Росії і вже зазначає про Студеницю 
[22, с. 149]. Але матеріали цих досліджень були опубліковані тільки у 1929 році 
М. Рудинським, який дослідивши матеріал робить наступні висновки: «крем’яну 
індустрію можна характеризувати з боку техніки, як індустрію відлущ у, мало 
розвинутої ретуші й розвинутого фасетування, а  з богу форм, як індустрію 
скребакових та долотових інструментів. Оріньяський характер, здається не 
підлягає обговоренню, так само ж  і середне-европейське її обличчя. Визначення 
її віку передчасне...» [20, с. 171]. Колекцію можна знайти на сторінках каталогу 
виставки XI Археологічного з ’їзду [14, с. 179-180].

В.Б. Антонович цікавився і результатами розкопок палеолітичної стоянки у 
Києві на Подолі, відкритої у 1893 році В.В. Хвойкою. Оглянув розкоп і матеріали 
разом з Армашевським і підтвердив здогади Хвойки про приналежність знарядь 
доісторичній людині [15, с. 737]. 16 липня 1893 року в Київському товаристві 
природознавців професори Антонович і Армашевський зробили доповідь про нову, 
четверту на той час палеолітичну стоянку на території Україїш [29, р. 506].
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Інформація про нове відкриття швидко поширилась і вже в наступному році 
Г. М ортільє хотів отримати муляжі знахідок Кирилівської стоянки, про що писав 
в листі до Володимира Боніфатійовича.

На цей час вченого зацікавив французький палеоліт і його класифікатор 
М ортільє. Після ознайомлення з його працями В.Б. Антонович визначив дану 
класифікацію суто суб’єктивною, і висловив припущення, що палеолітичні 
знахідки інших країн не підпадають під класифікацію М ортільє [12, с. 13].

Вчений вивчав і печери України. Дослідивши геологію їх походження, він 
поділив їх  на ппучні льосові (Дніпрянські) і на природні скельні (Дністрянські). 
О глянувш и їх , він  приходить до висновку, що подібних печер багато в 
Дніпровських горах від М ежигір’я і до Росії. У 1876 році йому пощастило 
дослідити в Києві одну з таких печер, яка виявилася ще неушкодженою. Скельні 
печери В олині та П оділля археолог вивчав у  80-х рр. X IX  ст. Заслуга 
В.Б.Антоновича в тому, що він провів реєстрацію печер та застосував при їх 
вивченні науковий метод.

В.Б. Антонович приділив час і вивченню неолітичних стоянок. Він разом з 
російськими археологами Уваровим і Поляковым у  70-х роках XIX ст. досліджує 
неолітичну стоянку Оцьку, що в Муромському повіті Росії, потім проводить 
археологічні дослідження неоліту на Волині [2].

Звернув увагу професор В.Б. Антонович і на добу бронзи, але визнавав її 
тільки для окраїнних територій тодішньої Росії - Північний Схід, Урал, північний 
Сибір, Кавказ, Польща, узбережжя Чорного моря. Стосовно території ж  сучасної 
України він мав сумнів щодо епохи бронзи. Знайдені бронзові знаряд дя праці на 
Київщині, північній Полтавщині та південній Чернігівщині на його думку мали 
тимчасовий характер. Але основною темою дослідження професора стають 
розкопки переважно слов'янських могил і визначення поховального обряду 
давнього населення України. Сам Антонович пояснював це тим, що йому хотілося 
кращ е дослідити і вивчити відм інності у поховальному обряді окремих 
слов’янських груп. Опис та характеристика поховального обряду слов’ян 
відображені в працях: «Раскопки въ стране древлянъ», «О погребальныхь 
обычаяхь Древлянъ и Тиверцевъ по новейшимъ раскопкамъ», «Погребальный 
типъ могилъ Радимичем». Ці праці є зразком глибокого комплексного наукового 
використання матеріалів з археологічних розкопок. Всі матеріали було ретельно 
дослідж ено для встановлення етнограф ічних меж древлян та виявлення 
відмінностей в поховальному обряді окремих слов’янських груп. Дослідник подав 
свою класифікацію могильників, спочатку поділивши їх на сторожові, межові та 
поховальні й визначивши три археологічні типи: скіфські, середнього періоду 
залізної доби та часу, ближчого до християнської доби.

Наукові відрядження за кордон дали змогу Володимиру Боніфатієвичу 
познайомитися з видатними представниками західної науки Г. де М ортільє 
( M ortillet), Хамі (Нашу), М анувріє (M anouvrier), Топінаром (Topinard). В листах
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до свого учня Д. Баталія [4, с. 134] він згадує про заняття в Антропологічному 
інституті під керівництвом Топінара (Topinard).

У роботах Антоновича ми зустрічаємо категорії, які є результатом його 
ознайомлення з науковою антропологією. Мова йде про використання термінів 
«генеалогія» та «атавізм». Багалій розмірковуючи з приводу автобіографії свого 
вчителя писав: « ... в усяких мемуарах мемуарист повинен згадати про свою 
антропологію, або генеалогію .. .як гадав Володимир Боніфатійович, генеалогія 
(атавізм від предків) являється найголовнішим з ... інгредієнтів... »[3, с. 7; 24, 
с. 32]. Топінар також використовує ці терміни [21, с. 369-371]. Н а його думку з 
точки зору «антропології» всі здібності (навіть розумові) передаються спадково 
від батьків. Такої ж думки дотримувався і В. Б. Антонович. Деякі історичні 
праці вченого були побудовані згідно канонів «антропологічних» досліджень. 
Наприклад в праці «Три національні типи народні» (1888), він ставить питання 
про те, які ознаки становлять національний тип, і приходить до висновку, що це 
дві групи ознак: антропологічні та етнографічні. Такий подвійний погляд на 
визначення народностей, майже повністю збігається з тим, який дає Топінар в 
своїй «Антропології»[21, с. 7].

Далі вчений подає антропологічну характеристику українського народу у 
порівнянні з поляками і росіянами, і побудована ця характеристика згідно 
топінарівської«Антропології» [24, с. 34].

Володимир Боніфатійович здобуті знання з фізичної антропології використовує 
на практиці під час розкопок курганів. Наприклад в звіті про розкопки могильників 
поблизу сел Бикове і Сурож у Кременецькому повіті, Рикані і Красне Дубенському 
повіті він подає і антропологічну характеристику: «общий средний указатель 
измерянних черепов равен 0,765 тоесть относится к категории субдолихоце
фалов. .. Особых аномалій на скелетах не было замечено, кроме незначителных 
случайных или патологических явлений, так в двух случаях на черепах оказалось 
sutura frontalis mediana, в одном случае на плечевой кости замечено было доволно 
значително острый экзостоз и в одном случае поясничные позвонки и част 
спинных оказались срощенными» [2, с. 137].

У другій половині XIX ст. в усіх європейських країнах існували антропологічні 
товариства та секції. Професор Антонович намагався створити товариство при 
університеті Святого Володимира для розробки питань антропології на прикладі 
подібних товариств в М оскві і Петербурзі. Думка про створення такого товарис
тва була викликана потребою об’єднати сили лікарів, археологів та істориків 
для більш продуктивного вивчення питань пов’язаних з людиною сучасного типу 
та доісторичних часів. Колектив вчених: Антонович, Прахов, Сікорський, Морозов 
склали устав м айбутнього товариства і подали прохання до К иївського 
навчального округу [23, с. 20-28]. Але ця спроба зазнала невдачі, 28 травня 1890 
року Міністерство народної освіти повідомило, що не вважає за потрібне створення 
антропологічного товариства при університеті Св. Володимира.
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Отже, можна підсумувати, що Антонович використовував знання здобуті 
під час навчання у Парижі й антропологічний вплив простежується в дослідженнях 
українського вченого на всіх рівнях: від застосування категорій до майже 
структурної тотожності деяких його праць з працями Топінара.

На цьому знайомство Антоновича з французькими вченими не закінчується. 
У 1877 році в якості членів Російського А рхеологічного товариства на 
археологічний з ’їзд у Казані приїхали А. Рамбо (A. Rambauld), Л. Леже (L.Leger), 
П. Брока (RBroca). Про це А. Рамбо детально написав в «Журналі археоло- 
riB»(Revue archeologique). Особливе враження на нього справили дослідження 
українських археологів Н.А. Константинова, В.Б. Антоновича про античні похо
вання і кургани та Д.Я. Самоквасова про кургани Переяславля, Бреслава і Каніва 
[28; 16, с. 79]. У наступному 1879 році проходила антропологічна виставка у 
М оскві, на неї були запрошенні: RBroca, Quatrefages, Topinard і U jfalvy [revue 
d’Antropologie 1879 p. 375]. А особливо був зацікавлений в цій подорожі Є. Ш ангр 
(Е. Chantre). За словами самого вченого він давно мріяв відвідати Росію  й 
ознайомитись з бронзовими виробами Східної Європи. Ш ангр відвідав музеї 
М оскви, Одеси, Тіфліса, робив замальовки побаченого матеріалу, побував на 
розкопках в селищі Григорів (Gmgorew) на р. Конка (Копка) та М алій Копані(Ма1і 
Kopani) в Херсонській області та на Кавказі [26, с. 105-111]. Перебуваючи на 
Україні він потоваришував з В. Антоновичем, про що свідчить їх  дружне 
листування.

Дружні стосунки український професор підгримував і з відомим дослідником 
бароном де Баєм (Le baron de Вауе). Французький дослідник перебував декілька 
років на Україні (1893-1894 рр.) досліджуючи старожитності й археологію «de la 
Petit Russie», під цим визначенням він мав на увазі Київську, Чернігівську, 
Полтавську, Харківську губернії а також Поділля і Волинь [25, р.1-2]. Про свої 
подорожі до Харкова і Полтави він оповідає в листах до Антоновича та зазначає, 
що після повернення до Ф ранції хоче влаш тувати етнографічну виставку 
присвячену Україні.

Урядові репресії 1879-1880 років значно послабили ліве крило громадівськош 
руху на Україні, в якому активну участь приймав і Антонович. Поліція отримала 
відомості про участь Володимира Боніфатійовича в діяльності «Старої громади». 
Щ об уникнути арешту та висилки, за допомогою куратора учбової округи він 
отримує закордонне наукове відрядження на рік, але термін було скорочено [11, 
с. 163]. Під час вимушеного відрядження вчений взяв участь у М іжнародному 
конгресі з ангропологіїта преісторії в Лісабоні (Congrcs international d’anthropologie 
et d’archeologie prehistorique. 9 session, Lisbonne). В його архіві знаходимо замітки 
про конгрес, перелік прослуханих доповідей, запрошення на прийоми, обіди. Крім 
того, він представив доповідь «Tumuli de la vallee du Borysthćne» [27, p.584], але 
не надрукував його [3, с.134]. Крім того, видатний український вчений прийняв 
участь в обговорені доповіді Е. Ш антра «L ‘age des necropoles prehistoriques du
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Caucase» [27, p. 579]. Але звіти про проведенні Антоновичем археологічні 
розкопки можна знайти в інших іноземних виданнях, таких як «M itteilungen der 
anthropologischen Gesellschaft in Wien», «Archives des M issions seientifiques», «Rad 
jugoslavenske akademie u Zahrebu», «Casopis muzejnoho spolky Olomuckeho» [3, 
c. 135].

У 1864 році в М оскві відкривається М осковське археологічне товариство 
(головою якого був сам граф О.С. Уваров). За ініціативи графа О.С.Уварова, 
М осковським археологічним товариством спільно з місцевими науковими і 
культурно-освітніми установами, було влаштовано і проведено 15 археологічних 
з'їздів, активним учасником більш ості яких був В.Б. Антонович.

Вчений був представником Київського університету і брав активну участь 
у роботі з ’їздів, починаючи з П-го Археологічного з’їзду в Санкт-Петербурзі 
(1871 р .) -д о  ХШ-го Археологічного з ’їзду в Катеринославі (1905 р.).В .Б . Анто
нович у своїх доповідях на Х-му Археологічному З ’їзді в м. Ризі у 1896 році 
„О раскопкахъ В.В .Хвойки по Кирилловской ул.” та “Памятники каменного века, 
найденные въ Киеве в течении последнихь леть” висловив припущення про те, 
що мальована кераміка могла виникнути на Надніпрянщині. У 1898 році на збо
рах Київського Товариства Нестора Літописця В.Б. Антонович детальніше доповів 
про розкопки В.В. Хвойки в околицях с. Трипілля. Він зазначав, що В. Хвойка 
зробив те, чого ніхто з археологів ще не зробив. В.Б. Антонович трипільську 
культуру датував кінцем кам’яної і початком залізної доби.

Професор В.Б .Антонович був одним із засновників наукового журналу, 
присвяченого проблемам історії, археології, етнографіїта фольклористики „Киев
ская Старина”. В.Б.Антонович брав участь в усіх нарадах, редагував і давав 
відгуки на матеріали, подавав власні статті та рецензії, знаходив кошти на видання 
журналу. В.Б. Антонович хотів створити український науковий центр -  Національну 
Академію наук. У 1891 році вчений планував перетворити львівське Товариство 
ім. Ш евченка на Академію наук. Але йому це не вдалося.
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Sum m ary
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УДК 902.2(477)
Оксана НЕСТЕРОВА

СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ 
У ПАМ’ЯТКООХОРОНШЙ СФЕРІ НАПРИКІНЦІ XIX -  

ПОЧАТКУ XX СТ. НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Важливою частиною духовних надбань людства є пам’ятки історії та куль
тури, які становлять значний і своєрідний пласт культурної спадщини, як унікальні 
„свідки” минулого, своєрідний літопис життя народів, свідчення їх самобутнього 
розвитку. Акумулюючи досвід, норми та цінності, життєві та естетичні ідеали 
різних поколінь, пам’ятки є безцінним джерелом інформації, справжньою енцикло
педією пізнання минулого і сучасного.

До середини XIX ст. проблема охорони історичних і археологічних пам’яток 
навіть не розглядалася. У ХУШ ст. накази про охорону пам’яток в Російській 
імперії торкалися лише пам’яток східної архітектури (болгар), а на початку 
XIX ст. -  античних та середньовічних пам’яток Криму. З середини ХЕХ ст. стано
вище починає змінюватися. З одного боку, уряд хотів відірвати російську культуру 
від західних традицій і зорієнтувати її на візантійський шлях розвитку мистецтва. 
З іншого боку, в російському суспільстві виникла потреба вивчення вітчизняної 
істор ії та археології, звичайно, усім а ш ляхами нам агалися відгородити 
старожитності від руйнівних тенденцій.

Великих втрат завдала археологічним пам ’яткам відсутність достатньо 
ефективного контролю над розкопками. Не зважаючи на те, що з 1889 р. розкопки 
„на землях казенних, загальних і приватних” могли проводитись лише за спеціаль
ним дозволом Імператорської Археологічної Комісії, а знахідки, які були здобуті 
в землі, -  „старовинні монети, зброя та інші визначні речі” потрібно було здавати 
місцевим волосним і сільським властям, продовжувалось масове руйнування і 
розграбування пам’яток [12, с. 283]. Про знищення археологічних пам’яток в 
різних районах країни писала преса, говорилось на засіданнях археологічних і 
обласних з ’їздів, на зборах наукових товариств.

Слабо організовані заходи з охорони пам’яток співпадали із зростанням 
масштабів руйнувань, причиною яких було зростання міського будівництва і 
підприємництва, розорення дворянства, що володіли значною  частиною  
музейних цінностей, подальше руйнування пам’яток через природні умови. Тому 
стало зрозумілим, що державні органи не можуть самі впоратися з проблемами 
і тут значку роль зіграли різні товариства і установи, що почали виникати в цей 
період.

Перше в У країні археологічне товариство, «Императорское Одесское 
Общество Истории и Древностей» (1839-1914), що об’єднувало ентузіастів- 
аматорів місцевої старовини і отримало офіційний дозвіл вести розкопки по всій 
Україні [13, с. 19]. Його діяльність була спрямована на вивчення класичної
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старовини Причорномор’я та історії генуезьких, татарських і турецьких поселень 
в Україні. Важливі матеріали виявлені також для історії Запоріжжя.

Перших 55 років праці Одеського Товариства виповнювали переважно лінг
вістичні та архівні студії, присвячені вивченню грецьких і римських пам’яток в 
Україні та критичному розглядові історичних класичних джерел, що стосуються 
України. Другий період діяльності Товариства (1894-1910 рр.) -  це час багатих 
на знахідки археологічних досліджень під проводом Е. Ш терна, що досліджував 
грецькі чорноморські колонії, т.зв. готське ювелірне виробництво, виявляючи 
його місцеве понгійське походження, та трипільську культуру на терені Бессарабії 
(Перини). М іж членами одеського центру слід згадати М. Болтенка, консерватора 
одеського музею, члена археологічної комісії ВУАН, С. Дложевського, класич
ного філолога, директора одеського музею, та А. Добровольськош, археолога з 
великим польовим досвідом, що був по черзі співробітником херсонського, 
полтавського, дніпропетровського та одеського музеїв. Одеське товариство 
видало 33 томи своїх «Записок» із систематичним показником [6, с. 157].

На Півдні діяв гурток любителів історії та археології в Криму (1883 р.), що 
вважав за необхідне „опис та збереження всіх розкритих останків місцевих древ
ностей”. Такі самі завдання покладали на себе історико-філологічне товариство 
при Харківському університеті, археологічне товариство в м. Пернові та ін.

У Києві перш е археологічне товариство було засноване в 1835 р. -  
«Тимчасовий комітет для розшуку старожитностей» [17, с. 11]. Комітет провів 
значну роботу по впорядкуванню розкопок, контролю за ними, організації нових 
археологічних досліджень. Перед членами комітету було завдання передусім 
«привести в известность» відкриті в 30-х роках пам’ятки [18, с.36]. З відкриттям 
у Києві університету св. Володимира активізувалася науково-дослідницька 
діяльність у  пам’яткоохоронній сфері в Правобережній Україні. У тому ж  1837 р. 
створено при Київському університеті Музей старожитностей та Нумізматичний 
кабінет. 1843 р. був обговорений і затверджений Акт про заснування Київської 
Археографічної Комісії (1843-1872), її організаційну структуру. Комісія проводила 
не лише активну пошукову роботу у державних, церковних та приватних архівах, 
але й брала учать в археологічних польових роботах. Зі створенням у 1843 р. 
Тимчасової комісії для розгляду давніх актів при Київському, Подільському, 
Волинському генерал-губернаторі почалося комплексне вивчення і дослідження 
всього масиву рухомих і нерухомих пам’яток краю.

На охорону пам’яток, що знаходились у володіннях церкви відомий вплив 
мало затвердження в 1872 р. церковно-археологічного товариства і музею при 
Київській духовній академії. Активними діячами товариства були: Дмитревський, 
Лошкарєв, Завитневичта інші. Товариство ставило своїм завданням „приведення 
до відома церковних древностей наскільки вони могли зберегтися по церквах і 
монастирях і прийняття заходів до попередження втрати їх для науки через 
придбання до складу музею”.
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Ініціатором важливих заходів, спрямованих на вивчення і збереження 
пам’яток, було Історичне товариство Нестора-літописця, офіційне відкриття якого 
відбулося в 1873 р. при університеті св. Володимира. Одночасно з вивченням 
писемних пам’яток, пріоритетним напрямком у  діяльності товариства було 
проведення археологічних досліджень у Волинській і Подільській губерніях, 
вивчення пам’яток старовини в Києві та на його околицях [10, с. 53]. Активну 
участь члени товариства брали в дослідженні пам’яток Кримського півострова. 
Зацікавленість у детальному вивченні північного Причорномор’я, участь в 
археологічних розкопках, публікація матеріалу про відкриті пам’ятки сприяли 
виданню спеціальних випусків „Материалов по археологии России”, де з 1891 р. 
почав друкувати результати польових досліджень професор університету св. 
Володимира Ю . Кулаковський [14, с. 257].

Важливу роль на Правобережній Україні відігравало і Подільське церковне 
історико-археологічне товариство. 8 липня 1865 року за санкцією Синоду при 
Кам’янець-Подільській духовній семінарії заснований Комітет для церковно- 
історичного і статистичного опису Подільської єпархії, який згодом одержав 
офіційну назву “Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет” [11, 
с.13]. У перші роки діяльності єпархіального історико-статистичного комітету 
йому відводилася роль вузькоспеціалізованого громадського товариства, своєрід
ного додатку до Подільської духовної семінарії, статутом якого передбачалося 
“брати на облік, поповнення і зведення в єдине ціле приватних історико- 
статистичних описів монастирів і церков”.

10 вересня 1903 року Синод прийняв рішення: “Існуючий в м. Кам’янці- 
Подільському єпархіальний історико-статистичний Комітет перетворити у Цер
ковне історико-археологічне товариство й поданий статут цього товариства 
затвердити” . Відтепер новий статут націлював членів товариства здійснювати 
вивчення як церковно-релігійного, так і суспільного життя краю, обстежувати, 
охороняти й збирати всі важливі пам’ятки матеріальної та духовної культури 
“для користі церкви і науки” [16, с. 1].

У 1910 році при Київському генерал-губернаторстві виникає „Товариство 
захисту і збереження пам’яток мистецтва і старовини” [19], яке у 1913 р. реорга
нізоване у «Київське товариство охорони пам’яток старовини та мистецтва», 
завданням якого були урядова охорона пам’яток, а у випадку потреби розкопи і 
збирання випадкових знахідок.

Значну активність проявило Київське товариство охорони, в роботі якого 
брали активну професори: М.В. Довнар-Запольський, В.С. Іконников, В.Е. Дани- 
левич, А.М. Лобода та інші. Товариство обговорювало конкретні питання охорони 
окремих пам’яток, організації археологічних та археографічних експедицій, а 
також розробляло загальні положення охорони пам’яток. Члени Товариства 
проводили публічні лекції і виставки старожитностей, готували наукові статті, 
створили музей та бібліотеку. Товариство вживало заходів для збирання повних
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відомостей про існування в Україні історичних пам’яток, для чого було вирішено 
віддрукувати 15 тисяч опш увальних листків і розіслати їх в 11 губерній [16, 
с. 16].

Товариство включало в коло своїх обов’язків „порушувати клопотання перед 
урядом, закладами, приватними особами; звертатися до сприяння друку, робити 
доповіді, збирати матеріали, випускати видання і дарувати в музеї предмети 
мистецтва та старовини і таке інше”. Звіт товариства за 1912 р., опублікований 
в 1913 р., розповідає про його діяльність [7, с. 18]. Закороткийчас свого існування 
товариство зуміло провести значну роботу та зібрати деякі кошти, частина яких 
була витрачена на здійснення практичних заходів по охороні пам’яток. Прибуток 
товариства на той час складав 32 478 крб., а витрати -  18436 крб.

Знахідка кам ’яної статуї в р. Збруч (1848) розбудило зацікавленість 
старовиною в українських істориків у Галичині. Під впливом суспільних емоцій, 
які викликала знахідка Збруцького ідола, Краківська Археологічна комісія видала 
відозву до населення краю про необхідність збирання пам’яток старовини. Певні 
кроки, спрямовані на підтримку систематичних і планомірних археологічних 
досліджень, зробив також австрійський уряд. 3 1 грудня 1850 р. на державному 
рівні видана постанова про охорону пам’яток історії та культури в межах володінь 
Австрійської імперії. Зазначена постанова австрійського уряду послужила 
вагомою підставою  для створення нових структурних одиниць у  питанні 
контролю за історичними пам’ятками з боку держави. Важливе значення мало 
призначення регіональних консерваторів для Східної та Західної Галичини. 
У 1853 р. першим консерватором пам’яток СхідноїГаличини став М. Потоцький 
[4, с. 378]. Перші з них -  О.А. Петрушевич та проф. І. Ш араневич -  почали 
досліджувати терен колишнього княжого Галича, організували археологічні 
виставки у Львові (1861, 1885, 1889), Коломиї (1880) й Тернополі (1884). З їх  
ініціативи організовані перші українські музеї у Львові з археологічними від ділами 
(Народного Дому 1873, Ставропігії 1875) і скликаний перший археологічний з’їзд 
у Львові (1885). Завдяки їм археологічні розкопки та впорядкування раніше 
укомплектованих збірок набирають більш зваженого та фахового характеру.

Певні наукові здобутки, з одного боку, а з іншого -  протистояння політико- 
адміністративного управління призвели до того, що у 1869 р. у Львові відбулася 
спроба створення незалеж ного археологічного відділу. П роект висунув
С. Кунасєвіч. Проте, без належної під тримки в умовах національних та соціальних 
протиріч така організація не могла існувати. Незважаючи на те, що проект 
С. Кунасєвіча було відхилено, львівські археологи продовжували займатися 
археологічними дослідженнями, намагалися створити окреме археологічне 
товариство у Львові. У цей час в Галичині працювала спеціальна цісарсько- 
королівська консерваторська служба, яка внаслідок реформи 1873 р. зобов’язана 
була здійснювати нагляд за збереженням предметів доісторичного минулого і 
пам’яток стародавнього класичного мистецтва. З боку влади на консерваторську
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службу покладався лише контроль за виконанням цісарських указів та розпоряд
жень, але жодної фінансової підтримки чи сприяння у наукових дослідженнях 
служба не надавала [4, с.380].

Старожитностями Галичини цікавилася і метрополія. Особливим розпоряд
женням австрійського намісника у Львові (що, до речі, виходило з прохання 
канцелярії австрійського цісаря з Відня), було наказано діячам Ставропігії (на 
той час -  єдина українська організація в краї, котра мала право самостійного 
проведення археологічних досліджень) на належному рівні підготувати колекцію, 
яка мала репрезентувати Східну Галичину на виставці старовинних предметів у 
Відні. І лише тоді для її організації та проведення виділили кошти, транспорту 
охорону та створили належні умови. В 1873 р. у столиці Австрійської імперії 
виставка археологічних матеріалів зі Східної Галичини пройшла з великим успіхом.

3 1 грудня 1875 р. у  Львові створено Крайове археологічне товариство [20]. 
Сам факт його заснування засвідчив, що львівські вчені не стояли осторонь від 
складних наукових процесів організації та формування археологічної науки, які в 
той час проходили по всій Європі. Згідно зі статутом, основною метою діяльності 
товариства був збір, аналіз та опис різних рухомих та нерухомих пам’яток, знайде
них у межах Галичини, Волині та Поділля. Статут товариства передбачав, що 
функціонування товариства опиралося на діяльність керівного відділу та загальних 
зборів. Для налагодження стосунків Крайового археологічного Товариства з 
науковими установами інших країн на міжнародний конгрес археологів та антро
пологів у Будапешті (1876) делеговані А. Ш найдер (від редакції «Енциклопедії 
Галичини») та С. Крижанівський -  голова археологічного товариства у Львові.

Варто зазначити, що Крайове археологічне товариство у Львові займалося 
не лише одним напрямом археологічно-пошукових науково-дослідних робіт. З 
метою розширення наукової роботи та підвищення її ефективності, 13 серпня 
1877 р. на засіданні товариства було вирішено створити наукові секції. Були 
утворені 8 секцій, а найчисленнішими були секції дописемної археології та 
антропології, а також християнської археології, які тісно співпрацювали між собою 
[З, с. 197].

Суттєвою стороною діяльністю Товариства була організація та підтримка 
заходів, спрямованих на популяризацію старожитностей, які вдалося зібрати та 
опрацювати членам Крайового археологічного товариства. Серед таких заходів 
важливим були підготовка та проведення з’їзду українських та польських архео
логів (1885), що відбувся у Львові, та археологічна виставка, що проводилася 
паралельно.

3 1886 р. проведення археологічних досліджень у краї взяв на себе Ставропі
гійський інститут, який користувався особливим правом існування і став чи не 
єдиною науковою установою, яка зберегла право проведення археологічних робіт. 
Взагалі, приводом до зацікавлення Ставропігії археологією послужила дискусія 
навколо знайденого у 1848 р. біля села Городниці Збруцького ідола. Конкретна



280

нагода для перших археологічних розкопок трапилася у 1866 р. під час будів
ництва залізничної колії Відень-Львів-Чернівці, прокладеної біля Замкової гори. 
Системні розкопки Ставропігійського Інституту були пов’язані з програмою 
давньоруських центрів. Вони проводилися впродовж 80-90-х років XIX ст. в 
Галичі, Залукві, Звенигород^ селах Чехи, Висоцьке Бродівського повіту [9, с. 215].

Через контакти з російськими вченими члени Ставропігії були добре обізнані 
з археологічними дослідженнями в Росії. Своєрідним свідченням зростання науко
вого значення археологічних досліджень у  процесі пізнання історії є виступ Ісццора 
Ш араневича на з ’їзді педагогів у Коломиї (1870 р.) Дослідник намагався пояснити 
присутнім, які саме предмети та пам’ятки старовини є важливими історичними 
джерелами для вивчення невідомих сторінок історичного минулого краю.

Підвищується науковий рівень виконаних робіт, про що свідчить поява 
археологічних карт і словників. У 1876 р. А. Ш найдер видав унікальну археоло
гічну карту Галичини у 10 таблицях, уклав археологічний словник, в який, крім 
Галичини увійшло багато інших місцевостей. Реалізації подібних завдань сприяла 
відозва Крайового археологічного товариства від 1 червня 1882 р. із закликом 
до громадян повідомляти про різного роду пам’ятки, які знаходяться у кожній 
місцевості для формування каталогу.

З метою впорядкування наукових археологічних досліджень та підняття їх 
до нового якісного рівня, наприкінці ХЗХ ст. Археологічна комісія при Краківській 
Академії Наук прийняла рішення про видання спеціальних дозволів на проведення 
археологічних робіт. Дозвіл видавали лише особам, які займалися науково- 
дослідною діяльністю, а також представляли наукову чи культурно-освітню 
установу. Це були перші «відкриті листи» на право проведення археологічних 
розкопок в Галичині. Однак, такий захід не завжди мав підтримку серед місцевих 
адміністративних органів.

Наприкінці 1890-х рр. Ставропігійський Інститут втрачає своє значення як 
важливий науковий осередок. Занепадає в ньому і археологія. Натомість у кінці 
XIX ст. -  на початку XX ст. у  Львові виділяється два основні центри археологіч
них досліджень -  Наукове Товариство ім. Ш евченка та Львівський університет.

Центром наукових досліджень у Західній Україні було літературне товариство 
ім. Т.Г. Ш евченка, в складі якого працювало три секції, низка комісій. У 1908- 
1912 рр. етнографічну комісію НТШ  очолював І.Я. Франко, під керівництвом 
якого були досягнуті вагомі результати у вивченні пам’яток народної творчості, 
ремесел, побуту, звичаїв. Зусиллями товариства були створені бібліотека, три 
музеї, у  тому числі Музей історико-воєнних пам’яток, де були зібрані пам’ятки 
краю. В «Записках НТШ» друкувалися статті й розвідки археологічного змісту, 
їх авторами були В. Антонович, М. Грушевський, Ф. Вовк, В. Гребеняк та ін. 
Два окремі томи Записок вийшли з доповідями, які готувалися членами НТШ  
для Археологічного з’їзду в Києві. Публікації археологів НТШ часто доповнювали 
и уточнювали дослідження польських археологів у Галичині [8, с. 107].
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Археологічна тематика стала предметом вивчення у  Львівському універ
ситеті в першій половині XIX ст., коли стуцентам-теологам поряд з догматикою, 
біблійною наукою Старого Завіту, східними мовами починають читати лекції з 
курсу біблійної археології. Першим у  Л ьвівському університеті біблійну 
археологію на теологічному факультеті почав викладати ксьондз Ян Кухарський. 
90-ті роки XIX ст. слід відмітити як особливо успішні для розвитку археології на 
теологічному факультеті. Викладацьку роботу у вказаний період розпочали два 
спеціалісти, які володіли археологічними знаннями -  ксьондз Ю зеф Більчевський 
та ксьондз Євстах Скроховський [2, с. 47].

Перший державний закон про охорону пам’яток історії та культури (постанова 
австрійського уряду від 31 грудня 1850 р. про заснування Цісарсько-Королівської 
Центральної Комісії для дослідів і консервації пам’яток архітектури) поряд з 
реформуванням вищих шкіл Австрійської імперії (закон від 27 вересня 1849 р.) 
позитивно вплинули на процес становлення в академічних установах археологічної 
науки. Разом з тим потрібен був час, щоб з ’явилося достатньо спеціалістів, які 
б почали викладання цього нового предмету.

Серед викладачів філософського факультету Львівського університету 
першим звернув увагу на значення археологічних пам’яток у вивченні історії 
основоположник польської львівської історичної школи К. Ліске. Однимз перших 
використав у своїх наукових працях досягнення археології, історії мистецтва та 
таке інше завідувач кафедри польської історії Т. Войцеховський.

У 1871 р. кафедру австрійської історії очолив відомий український історик, 
археолог, краєзнавець Ісидор Ш араневич [1, с. 95]. Саме він доклав максимум 
зусиль для популяризації археологічних знань та розвитку археологічної науки в 
стінах Львівського університету. Крім наукової роботи вів також активну 
громадську роботу, був членом ради міста Львова, займав посаду цісарсько- 
королівського охоронця (консерватора) історичних пам’яток Галичини, з 1882 р. 
щорічно обирався сеньйором Ставропігійського інституту, був засновником музею 
у  Ставропігії (1889 р.). Саме І. Ш араневич одним з перших зайнявся комплексним 
вивченням старожитностей Східної Галичини.

Українська громадськість в особі Ради Руського Народного дому звернулася 
до І. Ш араневича з проханням посприяти тому, щоб знайдені у Галичі археологічні 
пам’ятки поступали до археологічного відділу музею Народного дому у Львові, 
створеного у 1873 р., в якому їм  гарантувалось безпечне зберігання і де б вони 
приносили найбільшу користь.

За активної участі працівників вузу (І. Ш араневича, Л. Цвіклінського, М. Гру- 
шевського) відбувалося створення перших археологічних колекцій, як в стінах 
університету, так і поза його межами, що сприяло зростанню авторитету універ
ситету та налагодженню тісних контактів між різними науковими інституціями.

Діяльність І. Ш араневича передусім була спрямована на розбудову археоло
гічного відділу музею Ставропігійського інституту та поповнення археологічної
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колекції Львівського університету. Систематичний збір предметів історичної 
вартості він почав після українсько-польської археологічної виставки 1885 р. з 
метою зображення культурного фону 300-літньої діяльності Ставропігійського 
інституту у Львові.

У 1905 р. у Львівському університеті заснована кафедра археології, першим 
керівником якої був К. Гадачек. Паралельно з викладацькою роботою він 
займається і практичною археологією: йому належить відкриття та дослідження 
цілої низки селищ, поховань та культур [2, с.62].

К. Гадачек з 1903 р. виконував функції консерватора Центральної комісії 
старожитностей при Віденському Інституті археології. Саме завдяки цьому 
напрямку діяльності йому вдалося зібрати цінні наукові відомості про історичні 
пам’ятки, які у своїй більшості вважалися давно зниклими.

У Львівському університеті відбулося становлення археологічної науки, яка 
за рівнем свого розвитку не поступалася кращим австрійським та польським 
археологічним осередкам.

Початки археологічного дослідження Волині за царських часів тісно пов’язані 
з такими самими дослідженнями на Наддніпрянщині. Помітними в цьому часі 
були розкопки могил княжої доби, що їх проводили в 1890-х роках В. Антонович, 
автор археологічної карти Волинської губернії, та його дружина К. М ельник- 
Антонович на західній Волині, в землі Лучан. Живу збирацьку діяльність виявляв 
тоді аматор-археолог Ш тайнгел, що організував у  1902 р. власний археологічний 
музей в Городку біля Рівного. Волинські музеї з археологічними відділами були 
також в Дубні, Житомирі, Коростені, Крем’янці, Луцькому та Рівному.

На Холмщині перші археологічні дослідження проводив В. Олехнович 
(Краків) у 1890-х роках, розкопуючи скриньові поховання гальпггатської доби. 
Мало досліджені також північно-західні українські землі. Незадовільно досліджене 
також Підляшшя. За царських часів воно було зовсім невідоме в археології.

Археологічні дослідження на Буковині розпочалися в П-й половині XIX ст. 
Вели їх  історики, археологи та аматори старовини: Р. Кайндль, Й. Сомбаті, 
К. Ромсторфер, Д. Олінський, І. Прокопович, Е. Костін, І. Данилевич. У 1890 р. 
засноване в Чернівцях Археологічне Товариство та Буковинський Крайовий 
М узей з археологічним відділом і власним періодичним виданням «Jahrbuch des 
Bukowiner Landesmuseums» [13, с. 27].

Діяльність держави в області охорони пам’яток могла мати досить важкі 
наслідки, якби в охороні не брали участі численні наукові та громадські організації, 
які об’єднали висококваліфікованих наукових діячів, що мали знання, досвід та 
кошти. Ці організації, щоправда, не могли докорінно змінити існуючого положення 
в галузі охорони історичних пам’яток, але вони мали досить серйозний вплив на 
формування суспільної думки і через мережу своїх кореспондентів повідомляли 
в пресі про факти грубого вандалізму, протестували проти актів руйнування 
пам’яток, розробляли теоретичні питання (частково проводили і практичні заходи),
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пов’язані з охороною, вивчали важливіші комплекси історичних пам’яток, створю
ючи таким чином наукові передумови для їх опису, реставрації і консервації. До 
числа таких організацій входили не лише різноманітні археологічні товариства 
чи товариства захисту і збереження пам’яток, археологічні з ’їзди, з ’їзди худож
ників, але й активну участь брали географічні товариства, товариства любителів 
історії, археології й етнографії, а також місцеві та центральні музеї.

Л іт ер атур а
1. Банківський М. Археологічна діяльність Ізидора Шараневича (1829-1901) // Постаті

української археології: Матеріали з археології Прикарпаття і Волині. -  Львів, 1998. 
-С . 95-97.

2. Білас Н. Археологічна наука у Львівському університеті (X K -30-ті роки XX ст.) // АДЛУ.
-Львів, 2005.-В и п . 8.-С.46-114.

3. Булик Н. Діяльність Крайового археологічного товариства у Львові в останній чверті
XIX століття//АДЛУ. -  Львів, 2003. -В и п . 6 .-С . 196-203.

4. Булик Н. До питання про формування археологічної науки в Галичині у  XIX столітті //
МДАПВ. -В ип . 9 -  Львів, 2005. - С .  372-385.

5. Булик Н. З історії археологічних досліджень у Східній Галичині в XIX - на початку XX ст.
//МДАПВ. -Л ьвів, 2006-В и п . 10.- С .  298-317.

6. Брун Ф. Одесское общество истории и древностей, его записки и археологические
собрания. -  Одесса, 1870. -  370 с.

7. Деятельность Киевского общества охраны памятников старины и искусства. -  К., 1910.
- 2 2  с.

8. Зайцева 3.1. Записки Наукового товариства імені Шевченка: започаткування та шлях до
академічного стандарту 1 8 92-1914рр .//У ІЖ .-К .,2004 .-№ 2.-С . 104-112.

9 . КиричукО. Археологічні дослідження Ставропігійського інстиіуіув70-90-хрокахХІХ ст.
//А Д Л У -Л ьвів ,2000.-В И П .4 .-С . 214-221.

10. Колесник М.П. Історичне товариство Нестора-Літописця: основні етапи і наукова 
діяльність // УВК -  К., 1989. -Ч .  9.-С .50-56.

11. Кошель О. Між наукою і церквою. Історичний нарис діяльності Подільського церковного
історико-археологічного товариства (1865-1920) -  К., -  67 с.

12. Охрана памятников истории и культуры в России XVIII -  начала XX вв. Сборник 
документов. -М . -1 9 7 8 .-3 7 2  с.

13. Пастернак Я. Археологія України. -Торонто, 1961.-428 с.
14. Тронько П. Т. Історичне краєзнавство: кроку нове тисячоліття. -  К., 2000 .-308  с.
15. Устав Подольского Церковного Историко-Археологического Общества. -К ам енец- 

Под., 1903.-20 с.
16. Устав Киевского общества охраны памятников старины и искусства. -К .,  1910 .-20  с.
17. ЩербинаВ. Спроби організації науково-історичної праці // січень-лю тий-К. -1 9 2 9 . 

-С.10-14.
18. Шандра В. Перше пам’яткоохоронне товариство в Києві // Пам’ятки України. К., -1989 . 

-№ 2.-С .36 -37 .
19. ЦЩА України, ф.725, оп.1, сир. 1.
20. ЦЩАЛ, ф. 146, оп.25, спр.48, арк.21.



284

Oksana NESTEROVA

C re a tio n  o f sc ien tific  societies in  a  sp h e re  o f a rch aeo lo g ica l sites 
p ro te c tio n  a t th e  en d  o f X IX  -  to  b eg in n in g  o f X X  item  

on  te r r ito ry  o f U k ra in e

Summary
The article acquaints with a process creation of archaeological sites protection societies on 
territory o f Ukraine at the end o f XIX -  to beginning of XX cent. Among the number o f such 
organizations were not only various archaeological societies or societies o f defence and 
protection o f sights, archaeological conventions, conventions o f artists, but also geographical 
societies, societies o f history, archaeology and ethnography amateurs, and also local and 
central museums.
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УДК 903-03(477.85)
Олег ШМАНЬКО

ДОСЛІДЖЕННЯ Б.О. ТИМОЩУКОМ АРХЕОЛОГІЧНИХ 
СТАРОЖИТНОСТЕЙ (ПАЛЕОЛІТ -Д О Б А  М Щ -БРОНЗИ)

НА БУКОВИНІ

Численні публікації про життя та наукову діяльність видатного українського 
археолога Б.О. Тимощука свідчать про непересічність його особистості та 
великий талант дослідника. Ряд статей, де висвітлені його наукові здобутки, 
вийшли ще за життя вченого [17,22-23,44-45 та ін.]. І це не випадково, адже він 
був першим, хто розпочав систематичне вивчення старожитностей ранньо- 
слов’янського часу, а згодом доби Галицького і Галицько-Волинського князівств 
на території Чернівецької області. Його відкриття та теоретичні розробки стали 
надбанням вітчизняної археології та історичної науки в цілому. Проте Борис 
Онисимович не обмежувався тільки вивченням конкретних археологічних 
періодів. Про останній факт свідчать виявлені й обстежені ним різночасові 
пам’ятки від періоду палеоліту і до пізнього середньовіччя, чисельність яких 
становить понад 1,5 тис (!). Метою наш ої роботи є висвітлення процесу дослід
ження Б.О. Тимощуком пам’яток кам’яного, мідно-кам’яного та бронзового віку 
на території Чернівецької області та визначення ролі вченого для вивчення 
означених старож итностей краю , оскільки дана проблематика майже не 
висвітлена в історіографії.

У сучасній літературі вже є деякі роботи, що стосуються Б.О. Тимощука 
як дослідника конкретних археологічних періодів (окрім  слов’янського та 
давньоруського). Одна з них присвячена вивченню науковцем пам’яток рим
ського періоду [17], інша -  невелика замітка в двохгомній „Енциклопедії Трипіль
ської цивілізації”, де допущена неточність, щодо біографії археолога (зазначається, 
що він помер у 2003 р. в М оскві, а  не в Чернівцях) [19, Т.2, с. 523-524]. До речі, 
наведений в додатках наприкінці перш ого тому „Енциклопедії...” реєстр 
трипільських пам’яток Чернівецької області майже повністю базується на праці 
Б.О. Тимощука [42, с. 109-171].

Слід зазначити, що вивчення пам’яток означених археологічних періодів мало 
в основному розвідковий характер. Першочерговим завданням в середині XX ст. 
було суцільне обстеження території області, яка в археологічному відношенні на 
той час залишалась білою плямою. Саме в цьому напрямку і була направлена 
діяльність Б.О . Тимощ ука. Дещ о пізніш е більш а увага дослідника була 
акцентована на дослідженні слов’яно-руських старожитностей. Проте і під час 
вивчення останніх постійно виявлялися пам’ятки інших періодів, які детально 
описувалися в анотованих картках, а також проводилося їхнє картографування.

Значну увагу під час своїх досліджень Б. Тимощук звертав на пам’ятки 
періоду палеоліту. Якщ о у П одністров’ї  в 30-х рр. XX ст. румунськими
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науковцями було виявлено кілька палеолітичних стоянок, то Попрутгя в цьому 
плані було майже недослідж еним. Залиш ки перш ої відкритої археологом 
стоянки було зафіксовано у 1948 р. біял с. Біла (Кіцманський р-н). Тут, в уроч. 
Поле Ністора, на високому мису знайдено кремінні знаряддя праці, характерні 
для пізнього палеоліту (ножевидні пластини, вістря з відретушованими краями, 
різець) [39, с. 409]. Пізніше, неподалік с. Стрілецький Кут Кіцманського р-ну в 
уроч. Середня Гора були проведені пробні розкопки на місці знайденого учнями 
місцевої школи фрагмента бивня мамонта. Виявлений матеріал здебільшого 
представлений остеологічними знахідками, в зв’язку з чим дослідник припустив 
про існування в цьому місці примітивних жител, подібних до споруд зі стоянки 
М олодове [41].

У наступні роки Б. Тимощук виявив та обстежив відкриті місцевими ентузіас
тами близько 10 стоянок [29, с. 201-203]. Серед них виділяються пам’ятки, що 
знаходяться в околицях с. Цурень Глибоцького (зараз Герцашського) р-ну. Цікаво, 
що тут встановлено існування чотирьох пам’яток, на яких зібрані численні 
кремінні знаряддя праці, відходи виробництва, а також фрагменти кісток мамонта 
[29, с. 201]. Крім того, палеолітичні знахідки були зібрані в околицях сс. Мамор- 
ниця, Банчени, Тарнавка, Мольниця, Горбово Глибоцького (тепер Герцаївського) 
р-ну, а також в м. Садгора (тепер Садгірський р-н м. Чернівці) [29, с. 201-203].

Обстеження були проведені і в басейні р. Черемош. Окрім огляду відомих 
раніш е стоянок біля с. Замостя, виявлені пізньопалеолітичні знахідки біля 
с. Чортория Вижницького р-ну [40].

Отже, здобуті дослідником матеріали дозволили отримати та проаналізувати 
нові дані про заселення території Буковини в давньому кам’яному віці. Завдяки 
йому, як і багатьом іншим фахівцям, зараз можна оцінити рівень розвитку 
тогочасного населення, зробити спроби реконструкції різних сторін життя 
первісної людини.

Значною мірою завдяки Б. Тимощуку карта Чернівецької області поповни
лась і пам’ятками періоду середнього кам’яного віку. Крім власних досліджень 
науковець часто проводив розвідки з представниками наукових установ Києва, 
М оскви, Ленінграду, Львова. Було виявлено ряд мезолітичних стоянок у 
Подністров’ї -  Нагорянах, Бабині, Василеві, Атаках, Оселівці. Завдяки публіка
ціям в пресі та науково-популярних виданнях широкого резонансу в суспільстві 
набули результати досліджень унікальної пам’ятки первісного мистецтва -  
наскельних зображень в печері Баламутівка, що в Заставніському р-ні [35].

На території Чернівецької області відомо ряд пам’яток, які відносяться до 
неолітичної епохи. Значна частина їх  відкрита Б.О. Тимощуком під час розвіду
вальних робіт. На кількох були проведені незначні розкопки, метою яких було 
з ’ясування глибини залягання культурного шару та його насиченостості. В краї 
зафіксовано кілька поселень буго-дністровської культури (Перебиківці, Гордівці 
Хотинського р-ну, Ломачинці Сокирянського р-ну). Дещо більше в регіоні виявлено
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пам’яток культури лінійно-стрічкової кераміки (Звенячин, Василів Заставнівсь- 
кого, М амаївці, Коростувата Кіцманського р-нів) [34, с. 15]. Щ оправда, стаціо
нарні розкопки на поселеннях означеного періоду не проводились, дослідження 
обмежились виявленням пам’яток та їх  картографуванням.

Особлива заслуга належить Б.О. Тимощуку у вивченні періоду енеоліту на 
Буковині. Першою пам’яткою, яку Б.О. Тимощук обстежив після свого праце
влаштування у  Чернівецькому краєзнавчому музеї, було відоме трипільске 
поселення в Ш ипинцях (Кіцманськкий р-н). При допомозі місцевого мешканця, 
який був присутнім тут ще під час розкопок на поч. XX ет., він зібрав з території 
пам’ятки численні артефакти -  здебільшого розмальовану кераміку та предмети 
з каменю та кременю [8, арк. 40].

Уже в липні 1947 р. Борис Онисимович був відряджений в археологічну 
експедицію Інституту археології АН УРСР в с. Лука-Врублівецька Кам’янець- 
Подільського р-ну Хмельницької області. Б. Тимощук провів кілька тижнів на 
розкопках поселення раннього періоду трипільської культури, яке стало пізніше 
загальновідомим завдяки фундаметальній монографії керівника експедиції 
С.М. Бібікова [14]. Варто зауважити, що в своїй роботі автор, перелічуючи наукові 
установи, які взяли участь в експедиції, згадав і Чернівецький краєзнавчий музей 
[14 ,с. 11]. Із щоденників Б.О. Тимощука можна простежити еволюцію поглядів 
С.М. Бібікова на проблему раннього Трипілля, яка в той час (як і сьогодні) була 
дуже актуальною. Підбиваючи підсумки дослідження краєзнавчого музею в 
1947 р., Б.О. Тимощук зазначав, що „після вивчення дотрипільського поселення 
Лука-Врублівецька стає зрозумілим, що трипільська культура не була принесена 
в Подністров’я ззовні, а  розвивалась тут самостійно... поселення відкрило собою 
нову культуру ранньоземлеробських племен, так звану дотрипільську” [43, № 1, 
арк. 7.]. Зауважимо, що висновки про місцеве підгрунтя населення Луки- 
Врублівецької, а також термін „дотрипільська культура” з ’явилися в попередніх 
повідомленнях С.М. Бібікова про поселення [12-13]. Пізніше він дещо уточнив 
свою концепцію щодо цих проблем.

Одночасно з розкопками у Луці-Врублівецькій проводились і розвідки по 
правому березі Дністра, завдяки яким Б.О. Тимощуком було виявлено кілька 
поселень. Цікаві пам’ятки були розташовані в околицях с. Коновка Кельменець- 
кого р-ну: поселення раннього періоду в урочищі Попикова Криниця за 4 км та в 
уроч. Гамарія за 2 км на північ від села, також виявлено поселення в уроч. 
М ошанецький Яр, що за 5 км на південь від села [38, с. 177-178]. До речі, на 
поселенні раннього періоду в уроч. Гамарія, яке пізніше ввійшло в літературу як 
Ленківське, протягом чотирьох польових сезонів (1950-1953 рр.) працювала 
спільна експедиція Інституту суспільних наук АН УРСР і Трипільська експедиція 
АН УРСР під керівництвом К.К. Черниш. М атеріали з Ленківців дали важливі 
матеріали, що стосувалися трипільського житлобудівництва, а саме переходу 
від спорудження напівземлянок до наземних глинобитних жител [46].
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У цей самий час з ’являються згадки дослідником про виявлення в околицях 
с. Коновки поселення в уроч. Пуцита [43, № 2, арк. 31]. Вже пізніше, на поч. 
80-х рр. минулого століття, воно стало першим в області, де був застосований 
новітній метод дослідження -  магнітна зйомка, що дало змогу визначити не 
тільки розміри поселення, а навіть контури жител [47-49].

У травні 1948 р. експедиція ЧКМ під керівництвом дослідника провела 
археологічну розвідку по р. Прут та його притоках -  Новій і Старій Совиці. 
З виявлених вперше 51-єї археологічної пам’ятки, чотири належать до трипільської 
культури [39, с. 409-410]. До найдавніших належать поселення в с. Витилівка 
Кіцманського району (уроч. “На Греблі”). Крім решток глинобитних площадок, 
тут була виявлена також сміттєва яма, наповнена “масою череп’я, кусками 
обпаленої глини з відбитками дерева, розколотими кістками тварин, крем’яними 
та кам’яними знаряддями” [5, арк. 3-4; 2. -  Ф.З. -  Оп.З. -  Од.зб.26. -  Арк.26]. 
Н аявність глиняних м айданчиків, характер керамічного м атеріалу дала 
можливість віднести Витилівське поселення до раннього трипілля.

У вересні-жовтиі 1948 р. Б.О. Тимощук, працюючи у  складі Трипільської 
експедиції АН УРСР, продовжив розвідки по правому березі р. Дністер (в 
основному, на території Кельменецького р-ну). Ним були виявлені та обстежені 
близько 10 поселень (с. Бабино, уроч. Яма та Попове Поле, с. Комарове, уроч. 
Стрілка та Поливанів Яр, с. Коновка, уроч. Ратуша, с. Перківці, уроч. Беркова 
Земля [2. -  Ф.З. -  Оп.З. -  Од.зб.26. -  Арк.27].

Декілька поселень в цей час виявлені в Кіцманському p-ні (с. Ш ипинці, 
урочище Кругле Болото, за 1 км на південь від відомого Ш ипинського поселення; 
с. Ошихліби, урочище Ярківська Гора, за 1 км на південь від села; с. Ьанківці, 
урочище Кінський Цвинтар, за 1 км на захід від села [39, с. 410]. Восени 1948 р. 
при дослідженні археологічних старожитностей с. Василева Заставнівського р- 
ну зафіксовані два поселення трипільської культури. Одне з них знаходилося в 
уроч. Городниця. Тут зібрані уламки посуду, крем’яне та кам’яне знаряддя, 
шматки обпаленої глини тощо, інше -  в уроч. Ланок (знайдено багато уламків 
добре випаленої кераміки жовто-червоного кольору, багато крем’яних відщепів) 
[30, с. 395-396].

У 1949 р., здійснюючи розвідку на території Хотинського та Заставнівського 
р-нів, Б.О. Тимощук виявив понад 15 нових поселень трипільської культури. 
Хронологічно він поділив їх на дві групи: поселення з керамікою, прикрашеною 
заглибленим спіральним орнаментом та поліхромним розписом (етап ВІ) та 
пам’ятки, де виявлено посуд із монохромним розписом типу ТІІипинців (етап 
ВП) [2. -  Ф.З. -  Оп.З. -  Од.зб.26. -  Арк.29].

Крім розвідок науковцем було проведене обстеження раніш е відомих 
поселень. Наприклад, ще у  листопаді 1947 р., базуючись на повідомлення 
румунського дослідника Ч. Амброжевича [50], оглянута пам’ятка біля с. Магала. 
У „Звіті” після поїздки зазначається, що на поселенні зібрано багато матеріалів,
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проведене шурфування, зроблені певні висновки про характер житлобуцування 
[7]. Пізніше незначні розкопувальні роботи тут проведені учнем Б.О. Тимощука
І.С. Винокуром [16].

У березні 1961 р. Б.О. Тимощук оглянув місце знахідки скарбу трипільських 
мідних сокир у  с. Рингач Новоселицького р-ну. Скарб виявлений ще у  1959 р. 
Тоді в центрі села під час господарських робіт місцевим жителем В.М. Унгуряном 
на глибині близько 1 м знайдено 8 мідних сокир [19, с. 138]. На жаль, до обласного 
краєзнавчого музею потрапила тільки одна з них -  реш ту м ісцеві ж ителі 
розплавили, вважаючи їх золотими. Обстеживши місце знахідок, Б.О. Тимощук 
виявив на місці фрагменти типового для Трипілля розмальованого горщика. Це 
дало змогу стверджувати про те, що сокири знаходилися саме в посудині.

Крім масштабних розвідкових робіт були проведені невеликі розкопки. 
Зокрема, в 1968 р. студентами історичного факультету університету під керів
ництвом Бориса Онисимовича проведені розкопки в південній околиці Чернівців 
-Р огатц і [37]. Тут виявлено поселення раннього періоду трипільської культури 
(етап А за періодизацією Т.С. Пассек). Експедицією було розкопано 3 житла. 
Щ оправда, зважаючи на те, що культурний шар залягав на глибині 0,2-0,6 м від 
денної поверхні, матеріал зберігся недостатньо добре. Серед виявлених знахідок 
з Рогатки -  багато кераміки із заглибленим узором, глиняних ложок, друшляків, 
антропоморфна жіноча статуетка, численні кремінні вироби. Дослідник звернув 
увагу на опорну плитку від ручного лучкового дриля, знайденого на долівці житла 
№2 [3 7, с. 108]. Поселення на Рогатці стало першим дослідженим ранньотрипіль- 
ським поселенням на правобережжі Прута.

Розуміючи наскільки на той час (як і сьогодні) проблематичне питання щодо 
походження трипільської культури, археолог значну увагу приділяв пам’яткам 
саме раннього періоду, які дали б змогу наблизитись до вирішення окресленого 
питання. І якщо на правобережжі Дністра (в межах Чернівецької обл.) таких 
пам’яток станом на кін. 1980-х було більше десяти, то в Попрутгі до 1960-х рр. 
вони були невідомі. Завдяки пошуковим роботам Б.О. Тимощука, крім уже згаду
ваних поселень Рогатки у Чернівцях та Витилівки, були відкриті такі ранньо- 
трипільські пам’ятки, як Кіцмань, Коровія, М амаївці, Старосілля, Чернівці 
(Рогізна) та ін. [20, с. 201 ]. На сьогодні їхнє дослідження обмежилося збиранням 
підйомного матеріалу, хоча проведення в подальшому стаціонарних робіт, 
очевидно, більше наблизить до розуміння тих процесів, які мали місце в період 
раннього Трипілля в басейні р. Прут.

Б. Тимощук також звернув увагу на таку категорію пам’яток трипільської 
культури як городища. Останнім часом встановлене існування в трипільців 
укріплених поселень, які використовувалися для захисту як від іноплемінного 
населення, так і під час внутріш ніх конфліктів. Раніш е подібні пам ’ятки 
прив’язувалися до пізніших періодів, а  знахідки на них матеріалів енеолітичного 
часу здебільшого пояснювалися тим, що трипільське населення вибирало для
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своїх селищ підвищені місця, на яких у пізніш і періоди будувалися укріплення 
носіями культур бронзового, ранньозалізного та давньоруського часів.

У 1960-хрр.Б.О. Тимошук виявив в околицях Чернівців у районі гори Цецино 
трипільську пам’ятку, яку він кваліфікував як городище. Його розміри становили 
90x30 м. З двох протилежних сторін її оточували глибокі яри з крутими схилами, 
з двох інших -  штучно викопані дугоподібні рови глибиною 2 м. Навколо 
укріпленого майдану були зведені оборонні дерев’яні стіни, обмазані глиною [3 6]. 
При її дослідженні виявлено залишки наземної будівлі з глинобитною піччю, а 
також велика колекція кераміки [1, арк. 26-28].

Із 60-х рр. робота науковця все більше зосереджується на дослідженні 
ранньослов’янськихта середньовічних пам’яток краю. Проте під час проведення 
розвідок чи польових занять зі студентами виявлялися все нові пам’ятки, в тому 
числі періоду енеоліту. В цей час у  вченого з ’являються послідовники, які за 
прикладом Вчителя також проводять свої розвідки біля різних населених пунктів. 
Тому досить багато у записах Б. Тимощука поселень, які „виявили студенти 
держуніверитету..., місцеві мешканці” тощо [2, Ф. 1-3]. Завдяки важкій напру
женій роботі археолога (за його словами, тільки сніг міг зашкодити йому піти в 
розвідку) [8, арк. 43] на території Чернівецької області було виявлено та обстежено 
майже 350 трипільських пам’яток. Для прикладу: У 193 8 р. в журналі „Вестник 
древней истории” Т.С. П ассек підбила підсумки дослідження трипільської 
культури за 20 років. Тут була вміщена також карта із позначенням відомих тоді 
поселень (хоча Буковина тоді не входила до складу УРСР, проте відомі пам’ятки 
картограф увалися). Н а території пруто-дністровського м еж иріччя були 
зафіксовані лише два поселення -  в Ш ипинцях та Дарабанах [24] (насправді їх  
було відомо більше, проте на той час у  дослідниці не було доступу до румунських 
наукових видань). Після видання у 1966 р. короткого списку археологічних 
пам’яток УРСР кількість трипільських старожитностей нараховує вже понад 30 
одиниць [11, с. 420-421], а у „Довіднику з археології України” за 1984 р. їхня 
кількість перевищує 300 [42, с. 109-171]. М ожна з певністю говорити про 
величезну заслугу в цьому Бориса Онисимовича, оскільки якщо у  Подністров’ї  
розвідки значною мірою проводили центральні наукові установи, то абсолютна 
більшість енеолітичних пам’яток на решті території Північної Буковини виявлена 
та обстежена буковинським археологом.

Активно займався дослідник і вивченням пам’яток бронзового часу в межах 
означеної території. Якщо вивчення поселень цього періоду здебільшого носило 
розвідувальний характер, то на могильниках були проведені й стаціонарні 
розкопки.

У 1967 р. археологом досліджений могильник комарівської культури в 
с. Василеві Заставнівського р-ну. В зв’язку з проведенням земельних робіт 
(облаштуванням стадіону) він був частково зруйнований. Зокрема, було знищене 
одне поховання, від якого залишилося три бронзові пластинчаті браслети [2. -
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Ф.4. -  Од.зб. 2. -  арк. 1]. Одна яма з похованням була розкопана, що дозволило 
зробити висновки про обряд поховання та культурну приналежність пам’ятки. 
Дослідником також обстежений курганний могильник біля м. Заставші (на захід 
від міста, біля аеродрому), який ще у  1894 р. обстежував Й. Сомбатті. Один з 
курганів розкопаний у  1965 р., завдяки чому він був віднесений до бронзового 
часу [2. -  Ф.4. -  Од.зб. 6. -  арк. 1-2]. Того ж  року був розкопаний курган на 
північній околиці Заставни. Виявлене поховання теж  продатоване бронзовою 
добою [2. -  Ф.4. -  Од.зб. 6. -  арк. 3-4].

Цікаве поховання було досліджене археологом у 1963 р. поблизу с. Киселів 
Кіцманського р-ну. Воно було частково зруйноване через проведення сільськогос
подарських робіт; проте вдалося встановити, що кістяк людини був похований в 
кам’яній скрині, складеній з товстих кам’яних плит. Серед супроводжуючого 
інвентарю виявлено лише невелику посудину з відбитками шнура [2. -  Ф.4. -  
Од.зб. 9. -  арк. 3-4].

Невеликі розкопки проведені в 1957 р. на поселенні пізньобронзового часу 
(культура Ноа) в с. Круглик, що на Хотинщині. Основним об’єктом дослідження 
стали зольники, яких на поселенні налічувалося 9 (діаметром до ЗО м.). Крім 
типових для зольників знахідок (попіл, уламки кераміки, обмазки, кісток тварин), 
тут виявлені також бронзовий наконечник списа, шпильку, кістяний штамп, уламок 
просвердленої сокири та ін [2. -  Ф.4. -  Од.зб. 14. -  арк. 1.

У тому самому населеному пункті кілька сезонів (1957, 1963-1964 рр.) 
працювала спільна експедиція Чернівецького краєзнавчого музею та Державного 
Ермітажу (керівник -  Г. Смирнова), метою якої стало дослідження групи курганів 
поблизу села (11 курганів висотою до 1,5 м і діаметром 20-40 м. розташовані 
колом в одну лінію). В об’єктах виявлені поховання на спині в могильних ямах 
прямокутної форми глибиною 0,60-0,80 м від давньої поверхні. Головою кістяки 
були орієнтовані на захід [32, с. 67]. Супроводжуючий інвентар в похованнях 
відсутній. Проте під насипом двох курганів знаходились ритуальні вогнища, в 
яких були знайдені уламки кераміки трипільської культури (середній період 
розвитку) [32, с. 67-68]. Це дозволило Б.О. Тимощуку зробити припущення про 
датування даних об’єктів часом енеоліту. Дане твердження є дискусійним, 
оскільки трипільці, як правило, застосовували обряд кремації покійників і не 
насипали курганів. Дещо пізніш е дослідник висловив думку про те, що 
трипільський посуд в похованнях з Круглика могли використати під час ритуалів 
носіїямної культури, які витіснили трипільців із регіону [34, с. 17].

Значна заслуга належить Б.О. Тимощуку і у вивченні пам’яток культури 
фракійського гальштату (голіградської). Більшість відомих на даний час пам’яток 
ц ієї спільноти виявлена саме ним. Крім розвідок на старожситностях означеного 
періоду, проводились і стаціонарні розкопки. Зокрема, в 1963 р. проводились 
дослідж ення курганів біля с. Іванівці Кельменецького р-ну. Ця пам ’ятка 
привернула увагу науковця тим, що на досліджуваній території, в східній околиці
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населеного пункту, були зафіксовані понад 60 курганних насипів висотою до 1 м. 
Частина їх була зруйнована дорогою. З метою датування курганного могильника 
експедиція провела дослідження двох курганів. Встановлено, що в розкопаних 
об’єктах поховання відсутні, проте виявлені предмети (мініатюрний глечик, 
бронзова шпилька, фрагменти посуду) дали змогу віднести їх саме до пізньо- 
бронзового часу [2. -  Ф. 4. -  Од. зб. 15. -  арк. 1-2].

Значна увага у дослідженнях була звернена на таку категорію пам’яток 
пізньобронзового часу як городища. Щ е в 1949 р. Б. Тимощук провів невеликі 
розкопки городища на Новій Жучці в Чернівцях [39, с. 411]. На його південному 
схилі були розкопані рештки великої дерев’яної споруди з двома печами. На її 
території виявлені фрагменти керамічних предметів (фрагменти кераміки, грузил, 
обмазки від стін з відбитками дерева)з чорним лощінням (біконічні посудини, 
черпаки), численні кремінні знаряддя. Було зроблене припущення про призначення 
більш ої печі (розмірами 2,20x1,2 м) для випалювання кераміки [2. -  Ф. 4. -  Од. 
зб. 5. -  арк. 1-2]

Цікавим для визначення фортифікаційних особливостей та характеру 
забудови було обстеження городищ а, розташ ованого між  сс. Кам’янка та 
Сучевени (колишнє с. Ш ирока Поляна). Особливістю даної пам’ятки була її велика 
площа (центральний майданчик розмірами 1000x400 м оточений цілою системою 
ровів і валів), на що звернув увагу дослідник [33 с. 18].

Незначні дослідження проводилися в 1968 та 1971 рр. на городищі голіград- 
ської культури біля с. Волока Глибоцького р-ну. Оскільки на території останнього 
виявлені і матеріали давньоруського часу, основним завданням при дослідженні 
було з ’ясування часу спорудження ш тучних оборонних споруд городища. 
Особливості фортифікаційної забудови (характер спорудження був подібний до 
споруд городища в Сучевенах) дали підстави стверджувати про датування 
городища часом існування голіградської культури [33, с. 22; 2. -  Ф. 4. -  Од. зб. 
6. -  арк. 1-2]. Дане припущення підтвердилося і наявністю на об’єкті синхронних 
укріпленню решток господарських та житлових споруд.

Б.О. Тимощук з ’ясував, що на ряді городищ вказаного періоду відсутні 
культурні нашарування (Нижні Станівці, Коростувата Кіцманського [33, с. 25], 
Глибока (Замчище) Ф. 4. -  Од. зб. 8. -  арк. 1], Карапчів Вижницького Ф. 4. -  
Од. зб. 18. -  арк. 1-2], Клинівка Сторожинецького р-ів [Ф. 4. -  Од. зб. 20. -  
арк. 1]. Даний факт дозволив інтерпретувати дані об’єкти як тимчасові сховища 
[33, с. 26]

Підсумки роботи дослідника втілювалися не тільки у  наукових роботах, а й 
у  науково-популярних працях з давнього минулого краю, яких він видав досить 
багато. В них значна увага приділяється і старожитностям вказаних періодів 
[33,36 та ін.]. Завдяки доступним і простим поясненням, здавалось би, складних 
історичних процесів, його книги користувалися великою популярністю не тільки 
серед науковців, але і широких верств населення. Крім того, археолог постійно
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публікував в місцевій та республіканській пресі короткі цікаві замітки про свої 
роботи на пам’ятках; тільки в архіві археолога знаходяться вирізки понад 600 
вирізок його статей в місцевій і республіканській пресі, реальна їхня кількість 
набагато більша.

На сьогодні у фондах ЧОКМ, а також БЦАД при ЧНУ ім. Ю. Федьковича 
зберігається величезна кількість артефактів, виявлена Б.О. Тимощуком на 
території всієї Чернівецької області. Більш а їх частина неопублікована. Тому на 
даний час стоїть питання щодо їх опрацювання та введення у  науковий обіг, що 
дозволить скласти більш повну картину про закономірності історичного розвитку 
межиріччя Верхнього Пруту і Середнього Дністра в первісну епоху.

Отже, завдяки Б.О. Тимощуку, археологічна карта Чернівецької області 
поповнилась більш ніж 500 пам’ятками періоду палеоліту-пізньої бронзи. Всі 
вони були виявлені та обстежені протягом десятиліть невтомної праці археолога. 
На багатьох з них були проведені стаціонарні дослідження, як самостійні, так і 
спільно з іншими науковими установами. Вивчення первісних старожитностей 
дозволило провести паралелі з іншими регіонами, знайти спільні риси та 
виокремити особливості у історичному розвитку давніх спільнот на території 
краю.
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T h e R esearch  o f A rch aeo lo g ica l A n tiq u itie s  
(P a laeo lith ic  -  B ronze  A ge) 

b y  B .O . T ym oschuk  a t  th e  B ukovyna

Summary
The article describes the research of antiquities at the Bukovyna (during Palaeolithic -  Bronze 
Age) by the prominent Ukrainian archaeologist B.O.Tymoschuk. On the basis o f numerous 
articles of the archaeologist, archived information drawn a conclusion about considerable 
payment of scientist in the study o f sights o f the outlined periods. Cited data, in obedience to 
what B.O. Timoschuk discovered about 500 sights of that age. On many of them stationary 
excavations were conducted, that enabled to get information about the features of development 
o f population of the Bukovyna during the period from Palaeolithic till Bronze Age.
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З О Ї

ІЛЮСТРАЦІЇ ДО СТАТТІ КОЗАК О.Д., Ш УЛЫ Ц М. 
«БІЛА СМЕРТЬ» У ЗОЛОТОВЕРХОМУ КИЄВІ. ДО ПИТАННЯ 

ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ

Рис. 1. Кісткові зміни при туберкульозі.
Наслідки туберкульозного спондиліту у підлітка Паторж-15: а - поперекові хребці, вигляд 

зліва; б - перший та другий поперековий хребці з деструктивними вогнищами, вигляд 
справа; в - другий поперековий хребець вигляд зверху та рентгенограма хребця (г)

Рис. 2. Отвори абсцесів, можливо, туберкульозного походження, у проксимальному 
метафізі великої гомілкової кістки (Щ ек-98)

(а), рентгенограма кістки (б) та зображення дна однієї з порожнин, зроблене 
з допомогою ендоскопу (в). Стрілками показані дистрофічні балки губчастої тканини -  

наслідок гнійного процесу руйнування кістки.
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Рис. 3. Неспецифічні запально-геморагічні зміни на вісцеральній поверхні ребра 
жінки (Паторж-67) як наслідок процесу у плеврі.

Рис. 4. Кісткові зміни при туберкульозі:
проліферативні зміни на вісцеральній поверхні шийки ребра (а) підлітка 
Паторж. 15; б -  овальне вогнище на вісцеральній поверхні ребра того ж 

індивіда; в -  прорисовка гістологічного зрізу через вогнище; г - Хаушипові 
лакуни -  сліди діяльності остеокластів на дні заглиблення (б), збільшення у 50 

р. у растровому електронному мікроскопі; д -  утворення шарів нової кістки 
навколо вогнища -  вигляд у світловому мікроскопі з поляризаційним фільтром, 

збільшення у 25 р. 1 -  кортекс ребра, 2- новоутворена кістка, стрілкою 
показана межа між старою та новоутворенною кісткою.
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Рис. 5. «Свіже» (а) вогнище деструкції та атрофії тиску на вісцеральній поверхні тіл 
ребра дитини (КВЖ202-24) вогнища деструкції), б- більш “старе” вогнище; в -  

повністю облітероване, загоєне вогнище -  рубець.

Рис. 6. Наслідки туберкульозного менінгіту на скроневій кістці 
молодого індивіда з «міста Ярослава»:

а - широка ділянка гроноподібних вдавлень (білі стрілочки) та запально-геморагічна 
реакція (чорні стрілочки) у борозні венозного поперечного синуса (потилична кістка); 

б - 15-кратне збільшення препарату у растровому електронному мікроскопі показує 
одне із скупчень ділянок відбитків, які мають прижиттєве походження, однак 

ушкодженні посмертно; в -  поверхневі відбитки туберкул або судини, по контуру 
помітні добре сформовані пластинки (збільшення у 25 р. у поляризованому світлі з 
використанням кварцового фільтра 1 порядку в якості компенсатора); г -  «свіжий» 

відбиток «Gibbchen»), збільшення як в попередньому випадку.
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ІЛЮСТРАЦІЇ ДО СТАТТІ В.К. КОЗЮБИ 
НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ХІ-ХІП СТ. НАЙБЛИЖЧОЇ 

ОКОЛИЦІ ДАВНЬОГО КИЄВА

Рис. 4. П іч з глеком в об’єкті 14.

Рис. 13. Л унниця (ім ітація) 
з кольорового металу.

Рис. 14. Уламок скляної 
розписної посудини.



ІЛЮСТРАЦІЇ ДО СТАТТІ Д.Н. КОЗАКА 
НОВА РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНА ПАМ’ЯТКА 

СХІДНИХ СЛОВ’ЯН НА ВОЛИНІ
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Фото 1 Робота на поселенні

Фото 2  Робота у траншеї Ш



306

Фото 3 Пляма від житла

Фото 4 Хрінники, ур. За лісом. Житло в процесі розчистки
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ІЛЮСТРАЦІЇ ДО СТАТТІ Б.Т. РІДУША 
БАКОТСЬКО-КОМАРЮСЬКИЙ БІЛАТЕРАЛЬНИЙ 

СКЕЛЬНО-ПЕЧЕРНИЙ КОМПЛЕКС

Фото 1. Розташування печерних комплексів Бакоти і Комарова

Фото 2. Скелі Бакоти Фото 3. Скелі Комарова

Фото 4. Піч у верхній печері Бакоти Фото 5. Пази у верхній печері Бакоти
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Фото 5,6. Турецька Хата. Комплекс ХУП ст.

Фото 7. Турецька Хата. 
Приміщення ХП (?) ст.

Фото 7. Скеля Хрестище. Фото 8. Турецька Хата.
Барельєфний хрест XVII (?) Графіті хрестів ХУП ст.

СТ.

Фото 9. Турецька Хата. Графіті - напис з датою: А - без прорисовки; Б - з прорисовкою.




